
  بسمه تعالی

بنیان و  ها و مؤسسات دانش قانون حمایت از شرکت ها و موسسات مشمول استفاده از مزایاي  شرکت فهرست
  )94/02/21تاریخ به روز رسانی( ها و اختراعات سازي نوآوري تجاري

 :در اجراي حمایتهاي قانون نکات مهم 

، ها و اختراعات سازي نوآوري بنیان و تجاري ها و مؤسسات دانش قانون حمایت از شرکتهاي  استفاده از هرگونه حمایت -1
ها و موسسات دانش بنیان و  تگاه اجرا کننده حمایت از دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکتمنوط به استعالم دس

در صورتی که بدون هماهنگی با دبیرخانه کارگروه، از  و باشد نظارت بر اجرا و تایید آن از سوي این دبیرخانه می
  .خواهد بود هاي تایید شده حمایت نماید بر طبق قانون و مقررات مربوط مسئول شرکت

هاي تایید شده در کارگروه؛ مطابق  در صورت هرگونه تخلف در استفاده از تسهیالت مربوط توسط شرکت -2
با آنها  ، ها و اختراعات سازي نوآوري بنیان و تجاري ات دانشها و مؤسس قانون حمایت از شرکت 11هاي ماده  مجازات

  .شود برخورد می

مطابق دستورالعمل اجرایی آن نوع حمایت که به صورت تفصیلی به  ،هاي قانون حمایتاجرایهر کدام از الزم است  -3
اجع ذیربط قانونی بنیان و نظارت بر اجرا و سایر مر ها و موسسات دانش تصویب کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت

  .رسیده است، باشد

هاي تایید شده، گواهی و مجوز خاص داده نخواهد شد؛ در صورت لزوم دبیرخانه کارگروه ارزیابی و  به شرکت -4
هاي مربوط، به  بنیان و نظارت بر اجرا، شرکت را جهت استفاده از حمایت ها و موسسات دانش تشخیص شرکت

  .ی می نمایدهاي ذیربط معرف ها و صندوق دستگاه
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خدمات / نام کامل هاي تولیدکننده کاال

 )به ترتیب حروف الفبا(بنیان  دانش
 شناسه ملی

  تاریخ تایید
 کارگروه

  مدت زمان 
استفاده از 

مزایاي 
 قانون

 وضعیت تایید شرکت

 بنیانتولید کننده کاالخدمت دانش  دو سال 1393/09/15 10760105600 )بامسئولیت محدود(ابتکار ایمن ساز 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/02 10420329510 )سهامی خاص(ابتکار تالش پایدار 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1392/12/17 10103662597 )با مسئولیت محدود(ابتکار صنعت شریف 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10820105065 )مسئولیت محدود(ابر رایانش امن 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 14004187860 )سهامی خاص(ابر طرح لرزه اي سازه 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10320735647 )با مسئولیت محدود(ابزار سازان درمانگر 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  سالیک  1393/02/17 10820103200 )سهامی خاص(ابزارصنعت موج ساز 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10103812641 )با مسئولیت محدود(اپال ماشین اوراسیا 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10380387236 )سهامی خاص(اتوماسیون اداري حسیب 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/10/27 10101263670 )سهامی خاص(اتیال ارتوپد 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1392/06/09 10102806611 )سهامی خاص(احیاء درمان پیشرفته 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10860895722 )سهامی خاص(ارتباط گستر رشد پاوان

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/03/31 10320304160 )سهامی خاص(پردیسارتباطات بارقه 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/06/02 10103110018 )سهامی خاص(ارتباطات پیشرو خاور میانه 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10102276503 )مسئولیت محدود(ارتباطات فرهنگ آزما 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/07/08 10103752449 )سهامی خاص(ارتباطات موج بر شهاب 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/06/17 10380531630 )سهامی خاص(ارشیا نیرو گستران آژند 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/11/18 10102801883 )سهامی خاص(ارکان لوله همدان 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10860099900 )سهامی خاص(ارکان مهندسی بازار آراد 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10380589401 )بامسئولیت محدود(ارمغان پدیده شرق
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خدمات / نام کامل هاي تولیدکننده کاال

 )به ترتیب حروف الفبا(بنیان  دانش
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  تاریخ تایید
 کارگروه
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استفاده از 

مزایاي 
 قانون

 وضعیت تایید شرکت

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/04/14 10260586378 )سهامی خاص( ارمغان فناوري قرن

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/27 10220169913 )با مسئولیت محدود(اروم نوآوران صنایع الکترونیک 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 10570032268 )بامسئولیت محدود(اسپاد سیستم زاگرس 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10820107715 )مسئولیت محدود(استخراج گران فلزي آنادانا 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 10200343195 )با مسئولیت محدود(اسطوره آذر صنعت 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10320418295 )با مسئولیت محدود( اسلوب صنعت پارس

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10200379842 )مسئولیت محدود(اشراق الکترونیک ثمین 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 14003820179 )بامسئولیت محدود(اطلس راهبر دریا

 شرکتهاي صنعتی دو سال 1393/10/06 10101786601 )سهامی عام(افرانت 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10420325823 )سهامی خاص(افزار و ادوات نجومی دو پیکر 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10320528452 )سهامی خاص(اکسیر ایده سالمت 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 10260633077 )با مسئولیت محدود(اکسیر دانش آسیا 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/10/06 10380539183 )سهامی خاص(اکسیر رایانه صبا 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/08/10 10380396964 )سهامی خاص(اکسیر گل سرخ 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/04/24 10103994515 )سهامی خاص(اکسیر نانو سینا 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/09/03 10320848923 )سهامی خاص(اکسیر نوین فرآیند آسیا 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/06/17 10102174470 )سهامی خاص(االگام افرین 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 14004579288 )بامسئولیت محدود(البرز آنزیم 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10570010797 )با مسئولیت محدود(البرز ساب کول  

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/05/18 10320883775 )سهامی خاص(الکا نیرو افزار
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 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10240119856 )بامسئولیت محدود(الکترو سازه دامون 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/12/16 10380481446 )بامسئولیت محدود(الکترومدپرشین توس

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/12/16 10260193281 )بامسئولیت محدود(الکترونیک ومنبع تغذیه نگار 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10630140877 )سهامی خاص(بردهاي هوشمند ایرانیان الکترونیکی 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  سالیک  1393/02/17 10530429948 )سهامی خاص(الکترونیک گسترفروزنده اسرا 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/17 14003195128 )با مسئولیت محدود(الگوریتمهاي هوشمند رایابین پارس 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/17 10570018663 )سهامی خاص(الماس طب کاسپین 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10260438955 )سهامی خاص(الوارپالست سپاهان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10320869130 )سهامی خاص(امداد پزشک راز کیمیا 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10530511640 )سهامی خاص(امداد عمران پلیمر گستر فارس 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/11/18 10102335004 )خاصسهامی (امن افزار گستر شریف

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/06/17 10320168265 )با مسئولیت محدود(امواج ارتباط پردا 

 دانش بنیانتولید کننده کاالخدمت  دو سال 1393/12/16 10260547993 )بامسئولیت محدود(امواج نگار سپاهان 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/09/15 10103182843 )سهامی خاص(امیدان منظومه گسترش اطالعات  

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/25 10660170264 )سهامی خاص(امیران طب نو آفرین 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 14004148708 )سهامی خاص(امین آسیا فناور پارس 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10720299260 )مسئولیت محدود( اندیش بنیان فناور ورنا 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/02/17 10102360533 )سهامی خاص(اندیشه نرم افزار پایا

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/08/10 14000219387 )با مسئولیت محدود(انرژي توانا کیش 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/11/18 10480105980 )بامسئولیت محدود(اوارپالست کومش 
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 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/27 10220158790 )با مسئولیت محدود(اورمان طرح گستر 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/12/16 10102986253 )سهامی خاص(اوس سینا 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/03/31 10260513660 )سهامی خاص(ایدانماي نقش جهان

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 10780158082 ) سهامی خاص(ایده آل پارك ایمن فراز

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 14003758699 ) سهامی خاص(ایده باران طب پویا

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/08/10 10610084918 )بامسئولیت محدود( ایده پرداز پاسارگادکیان

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/27 10320688860 )با مسئولیت محدود(ایده پردازان بعد سوم 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 10380612657 )سهامی خاص( ایده پردازان توسعه انرژي آترون

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 14003737363 )سهامی خاص(ایده پردازان سپهر اطالعات

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10590041952 )با مسئولیت محدود(ایده پردازان فناوري اطالعات الفبا 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10630174743 )سهامی خاص(ایده پردازان نوآور بوتیا 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10320392821 )سهامی خاص(ایده زیست نو ترکیب

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/08/10 10530468453 )با مسئولیت محدود(تراشه ایده سازان پرتو صنعت پارس 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 10861931529 )سهامی خاص(ایده سیستم پرداز کیش 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/01/23 10320396329 )سهامی خاص(ایلیا بنیان دانش 
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 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/08/10 14004153687 )با مسئولیت محدود(ایمن زیست فن آوري ققنوس 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/10/06 10320545370 )سهامی خاص(فارمدایرانیان ایمن

 دانش بنیان نوپا یک سال 1394/02/05 10380641738 )سهامی خاص(ایمن فرآورده سلیم 
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مزایاي 
 قانون

 وضعیت تایید شرکت

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/08/10 14004056704 )با مسئولیت محدود(ایمن واکسن البرز 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/17 10320416538 )با مسئولیت محدود(رایان سیستم ایوان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10862068717 )سهامی خاص(پردازان پیشرو مارلیک  ایده

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/03/31 10320555814 )موسسه(ایرانیان ژن فناور

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10380508010 )خاصسهامی (ایمن موج توس

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 14003912548 )بامسئولیت محدود( آبادگران اروند شیمی 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10720162210 )سهامی خاص(آبزاي شمال 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10720309187 )خاصسهامی (آبزي رشد وارنا 

 شرکتهاي صنعتی دو سال 1393/10/27 10320660386 )سهامی خاص(آبفا فناور ایرانیان  

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 14003893169 )بامسئولیت محدود(آتی ژن کاوش 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/09/03 14003190522 )با مسئولیت محدود(آتی کامپوزیت ایرانیان  

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/10/27 10320729534 )سهامی خاص(آتی کاوش سیستم 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/09/15 10320740875 )مسئولیت محدود(ظهور شریف   آتیه پردازان

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10861770523 )سهامی خاص(آتیه سازان عرصه علم و صنعت 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10200458912 )سهامی خاص(آذر الماس ساب 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/25 10861845972 )با مسئولیت محدود(آذرموج نگار

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/01/23 10101903303 )سهامی خاص(آرا پژوهش 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10260695359 )سهامی خاص(سپنتا آراد صنعت بین الملل 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/07/22 10103494780 )با مسئولیت محدود( آرام رمز گستران

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/25 10240126805 )با مسئولیت محدود(آرتا سبز سازان سبالن
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 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/17 14003796716 )با مسئولیت محدود(سرامیک شاهرود آرتا 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10380671594 )مسئولیت محدود(آرتا هوشمند پردازان سناباد 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/17 14003330357 )سهامی خاص(آرش شاتین 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/09/03 10320733250 )با مسئولیت محدود(آرش طب پیشرو پارس  

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10380423041 )سهامی خاص(آرشام صنعت توس 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10200350957 )مسئولیت محدود(آرمان الکترونیک پرداز 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/17 14004101167 )سهامی خاص(آرمان رایان شریف 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/08/10 10200366256 )سهامی خاص(آرمان ره تاوریژ 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/03/31 14003060668 )مسئولیت محدود(آرمان زیست فن سالمت

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10200418739 )خاصسهامی (آرمان فرا فرم 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 14004218090 )بامسئولیت محدود(آرنا ژن آویسا 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/02/06 10104089722 )بامسئولیت محدود(آروین شاره پرداز

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/03/31 10380564539 )سهامی خاص(آریا بهرو پرشین

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/12/16 10102618444 )سهامی خاص(آریا پاس پایدار

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/09/03 10980137289 )خاص سهامی(آریا پلیمر پیشگام 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10320855735 )سهامی خاص(آریا پیش ساخت دارو

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/06/17 10102706497 )سهامی خاص(آریا تینا ژن 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10320886286 )خاص سهامی(آریا زیست یاخته 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/02/06 10103874484 )بامسئولیت محدود(آریا طب فیروز 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10660141544 )سهامی خاص( آریا قارچ زاگرس 
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مزایاي 
 قانون

 وضعیت تایید شرکت

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1392/09/02 10320370003 )سهامی خاص( آریوژن زیست دارو

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 14004521902 )سهامی خاص(آزما پژوهان زیست یاخته 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10820096630 )سهامی خاص(آزمایشگاه شیمی تجزیه راك 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/07/08 10720277649 )بامسئولیت محدود(آزمون ساز شیمی 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 14003623772 )بامسئولیت محدود(آستین یار

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/06 10320856244 )سهامی خاص(آسیا پاد تن 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10260627587 )سهامی خاص(آسیا رزفام پردیس 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/07/22 10460128214 )سهامی خاص(آفاق اندیش زنجان 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/06/17 10320226261 )بامسئولیت محدود(آفرینش رویش رایمند 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/07/08 10320844117 )سهامی خاص(آك پاد پلیمر 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 14002686710 )با مسئولیت محدود(آلتاي توسعه سالمت سهند 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 14001921030 )مسئولیت محدود(آلتون باخیش آذر 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/09/15 10780040732 )بامسئولیت محدود( آلومینات 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10320554467 )بامسئولیت محدود(آماب آبزیان البرز

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 10320872708 )سهامی خاص(آمارد بن کاوش 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/12/16 10104016158 )سهامی خاص(آمایش راه میهن 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 14003976251 )بامسئولیت محدود(آنیتا پوشش نانو فن آور 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/17 10320398413 )با مسئولیت محدود(آوا ژن پویش 

 شرکتهاي صنعتی دو سال 1393/06/02 14003825422 )سهامی خاص(هوشمند هزاردستان آواي همراه 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10260671318 ) سهامی خاص(آواي اطالعات آریا 
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 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/02 14004113197 )با مسئولیت محدود(آوین زیست کیمیا داده 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10720304047 )سهامی خاص(آوین پژوهش دانش و صنعت برتر گیل 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 10320438577 )سهامی خاص(آي تک آرا 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/07/08 10260679786 )سهامی خاص(آیسان شیمی سپاهان 

با (آینده سازان وایده پردازان نسل توسعه الکترونیک 
 )مسئولیت محدود

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/27 10320311201

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10320477424 )مسئولیت محدود(افزارآیندگان ویرا نرم 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10260389437 )سهامی خاص(آینده سازان کهکشان نرم افزار 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/02 10200398802 )سهامی خاص(باران دارو پارسه 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1392/06/09 10260162555 )سهامی خاص(اسانسباریج 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 10320449500 )با مسئولیت محدود(بازرگانی بیوسان ورکان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/04/24 10320740442 )با مسئولیت محدود(بازي پرداز پرشین تاو 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10720268909 )سهامی خاص(بازي نگار نواندیش 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/01/23 10320287863 )سهامی خاص(بایر پل فناور 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/12/16 10840101203 )سهامی خاص(بتون صنعت بریس 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10861875408 )سهامی خاص(برافراز کشاورز پارس 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10630105343 )سهامی خاص(برق تابنده گستر 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/06/17 10380328800 )سهامی خاص(برق گیر توس 

 شرکتهاي صنعتی دو سال 1393/12/16 10101158162 )سهامی خاص(برنا الکترونیک

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/12/16 10103686245 )سهامی خاص(برنا فناوران سحاب 
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خدمات / نام کامل هاي تولیدکننده کاال
 )به ترتیب حروف الفبا(بنیان  دانش

 شناسه ملی
  تاریخ تایید
 کارگروه

  مدت زمان 
استفاده از 

مزایاي 
 قانون

 وضعیت تایید شرکت

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10380380109 )سهامی خاص( برناصنعت توس 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10780132449 )مسئولیت محدود(برنامه سازان شبکه داتیس 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/09/03 14003967224 )با مسئولیت محدود(بره موم افروزان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 10320174724 ) سهامی خاص(بسا پارس صنعت

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/07/08 10320728208 )بامسئولیت محدود(بسا فن آوران نصیر 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10530509380 )سهامی خاص(بسامد الکتریک پارس 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/07/22 14002910880 )با مسئولیت محدود(پیشرفته شریف بسپار 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/09/03 10380318011 )سهامی خاص(بسپارسازه توس 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 10103951265 )با مسئولیت محدود(بکر پارت خاورمیانه 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10530507261 )سهامی خاص(بنیان فرآورش پارسه 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10200364176 )مسئولیت محدود(بنیان مکاترونیک ایرانیان 

 کاالخدمت دانش بنیان تولید کننده دو سال 1393/01/23 10103006084 )مسئولیت محدود(بنیان نوین شیمی پارس 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/12/16 10320291989 )بامسئولیت محدود(به پویش ایرانیان آسیا 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/27 14004282384 )با مسئولیت محدود(به ساز انرژي سبز اندیشان  

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/07/22 10320496213 )محدودبا مسئولیت (به فراوران نوین آریا سرمد 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 14003800452 )با مسئولیت محدود(بهاورد درمانی حکیم جرجانی 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10360045228 )سهامی خاص(بهبود صنعت مشاور پارسیان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10720283728 )سهامی خاص( بهتا پایش شمال

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/25 10200105620 )با مسئولیت محدود(بهتاب

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/04/24 10320786752 )با مسئولیت محدود(بهروش پایا سیستم 
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مزایاي 
 قانون

 وضعیت تایید شرکت

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/11/18 10860716997 )سهامی خاص(بهسازان جنوب 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/02/17 10102845579 )محدودمسئولیت (بهسامان تدبیر پردازش 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/02 10260675286 )سهامی خاص(بهین اسانس آویژه 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 10630159428 ) سهامی خاص(بهین آب فالت

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/04/24 10320885553 )سهامی خاص(بهین ساخت آرتین 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 10780151223 )بامسئولیت محدود(بهین صنعت بذر ماندگار

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/09/03 14003707870 )مسئولیت محدودبا (بهینه پردازان ریز موج صنعت 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 14004456845 )سهامی خاص(بهینه سازان فرآوري مواد 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10860093301 )سهامی خاص(بهینه سازان نرم افزار بهسان ایساتیس 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10260423426 )سهامی خاص(بهیار صنعت سپاهان 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/01/23 10102203380 )سهامی خاص(بهین پژوهش خاور 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/03/10 10320140482 )با مسئولیت محدود(بهین راهکارتوسعه پیشرو 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10840432722 )سهامی خاص(بیستون کویر یزد 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/07/22 10460135459 )سهامی خاص(بیلیم افزار نوین آینده 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/12/16 10103582017 )سهامی خاص(بین المللی سپید طب نیا

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10260702858 )سهامی خاص(بینا طب اصفهان

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/12/16 10200255292 )سهامی خاص(پاتیالن صنعت 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/12/16 10320641320 )بامسئولیت محدود(پارت خودرو بیستون

 شرکتهاي صنعتی دو سال 1393/10/06 10102321633 )سهامی خاص(پارس ارتباطات 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/10/06 10320753454 )سهامی خاص(پارس ایزوتوپ 
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 دانش بنیان نوپا یک سال 1392/11/20 10320760948 )مسئولیت محدود(پارس آب فناوران 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/08/10 10380429790 )سهامی خاص(پارس بهبود آسیا 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/09/03 10380189138 )خاصسهامی (پارس پویا کنترل بینالود  

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/07/08 10260640862 )بامسئولیت محدود(پارس تجهیز آیریک 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10380447517 )سهامی خاص(پارس تک رخ

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 10320353877 )بامسئولیت محدود(پارس جذب فرآیند 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 14004408217 )بامسئولیت محدود(پارس زیست پرتو

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/12/16 10320705658 )بامسئولیت محدود(پارس ژن گان فن آور

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/05/18 14004079290 )محدود با مسئولیت(پارس سینا تشخیص ویژن

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/06/02 10101598789 )سهامی خاص(پارس صاین 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10460093940 )سهامی خاص(پارس فرانگر پرداز

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/10/27 10103683369 )محدودبا مسئولیت (پارس فروغ زاگرس 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10530507223 )بامسئولیت محدود(پارس فروغ طب علی 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 14003706787 )بامسئولیت محدود(پارس فن آوران رادین 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/01/23 10780014810 )خاصسهامی (پارس کولر

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10630186885 )مسئولیت محدود(پارس گواه گستر 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/12/16 10861633988 )سهامی خاص(پارس مولیبدن 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1392/11/20 10103401353 )سهامی خاص(پلیمر شریف پارسا 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10860176432 )مسئولیت محدود(پارسان الکترونیک  

 شرکتهاي صنعتی دو سال 1393/10/06 10101959981 )سهامی خاص(پارسان لین 



 21/02/94تاریخ به روز رسانی               :قانون ها و موسسات مشمول استفاده از مزایاي  فهرست شرکت

 
 
 
 
 

 

، منوط به استعالم دستگاه اجرا کننده ها و اختراعات سازي نوآوري بنیان و تجاري ها و مؤسسات دانش قانون حمایت از شرکتهاي  استفاده از هرگونه حمایت*
در صورتی که  و باشد ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا و تایید آن از سوي این دبیرخانه می ص شرکتحمایت از دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تشخی

  .هاي تایید شده حمایت نماید بر طبق قانون و مقررات مربوط مسئول خواهد بود بدون هماهنگی با دبیرخانه کارگروه، از شرکت
مطابق دستورالعمل اجرایی آن نوع حمایت که به صورت تفصیلی به تصویب کارگروه ارزیابی و تشخیص  ،هاي قانون حمایتاجرایهر کدام از الزم است *

  .بنیان و نظارت بر اجرا و سایر مراجع ذیربط قانونی رسیده است، باشد ها و موسسات دانش شرکت

- 1
3 -

ره 
شما

حه
صف

 
Pa

ge
- ١

٣ 
- 

خدمات / نام کامل هاي تولیدکننده کاال
 )به ترتیب حروف الفبا(بنیان  دانش

 شناسه ملی
  تاریخ تایید
 کارگروه

  مدت زمان 
استفاده از 

مزایاي 
 قانون

 وضعیت تایید شرکت

 شرکتهاي صنعتی دو سال 1393/10/06 10102540712 )سهامی خاص(لین ارتباطات پارسان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 10320220247 )سهامی خاص(پارسیان توربین و انرژي

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/04/14 10260641595 )سهامی خاص(پارسیان پیشرو صنعت پلیمر 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10420280644 )سهامی خاص(صنعت ایلیا  پارین

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 14004069604 )سهامی خاص(پاك پترو زیست خاوران 

 بنیانتولید کننده کاالخدمت دانش  دو سال 1393/09/03 10320506618 )سهامی خاص(پاال گستر صنعت آب  

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/05/18 10320789322 )با مسئولیت محدود(پایا توسعه شریف 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/09/03 14000040375 )سهامی خاص(پایا صنعت بینالود شرق 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 14003528070 )سهامی خاص(پایا طب خزر

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 10380636607 )بامسئولیت محدود(پایا فن آوران دانش محور پارس آذین

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 14004061056 )بامسئولیت محدود(پایا فن یاخته البرز 

 نوپادانش بنیان  یک سال 1393/06/17 10380541902 )سهامی خاص(پایا فناوران فردوسی 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/07/22 10190059970 )سهامی خاص(پایا قصد دارو 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10260553751 )سهامی خاص(پایا هیدرولیک جم 

 دانش بنیانتولید کننده کاالخدمت  دو سال 1393/10/27 10103031406 )با مسئولیت محدود(پایشگرتدبیر افزار 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10260530287 )سهامی خاص(پایا صنعت سماء 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10840430642 )سهامی خاص(پایا نوین سرام 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10320610383 )سهامی خاص(پترو اکتان ایساتیس 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/08/10 10102204626 )سهامی خاص(پترو انرژي خلیج فارس 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10420302004 ) سهامی خاص(پترو پژوهان نامدار پارسیان 
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 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/12/16 10103728358 )سهامی خاص(پترو تجهیز سپاهان 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/11/18 10260588249 )سهامی خاص(رهان پمپ پترو 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/17 10740099510 )سهامی خاص(پترو کیان افالك 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 14003927036 )سهامی خاص(پترو کیمیا ویژن 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10260571822 )سهامی خاص(آپادانا پدیدآوران نرم افزار 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10380627354 )سهامی خاص(پدیده انرژي پارسیان 

 بنیان نوپادانش  یک سال 1393/06/25 10200269438 )با مسئولیت محدود(پدیده دنیاي فن آوري اطالعات

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 14004307184 )سهامی خاص(پدیده فناوران هوشمندکهربا 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/09/03 10380436773 )سهامی خاص(پدیده نوژن پارس 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10960037955 )سهامی خاص(پرتو افزار لیان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 14004461009 )سهامی خاص(پرتو آفرینان شفا 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10102207405 )مسئولیت محدود(پرتو پژوه آینده 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 14003576883 )با مسئولیت محدود(پرتو زیست تجهیز 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 10530488414 )سهامی خاص(پرتو سازان کیان مهر پارسه 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 14004337270 )با مسئولیت محدود(پرتو سالمت آیندگان 

 دانش بنیان نوپا سالیک  1393/12/16 10380576818 )سهامی خاص(پرتو صنعت پاژ

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/06 10320360391 )با مسئولیت محدود(پرتو فناوران رامان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 14004080278 )بامسئولیت محدود(پرتو گستران صنعت دماوند

 کننده کاالخدمت دانش بنیانتولید  دو سال 1393/03/31 10102191725 )سهامی خاص(پرتوتماس نوین

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 10630175763 ) بامسئولیت محدود(پرتوصنعت کارمانیا
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خدمات / نام کامل هاي تولیدکننده کاال
 )به ترتیب حروف الفبا(بنیان  دانش

 شناسه ملی
  تاریخ تایید
 کارگروه

  مدت زمان 
استفاده از 

مزایاي 
 قانون

 وضعیت تایید شرکت

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10320744300 )سهامی خاص(پردازش تصویر کمان

 بنیان نوپا دانش یک سال 1393/05/18 10320758123 )سهامی خاص( پردازش هوشمند آرتا ویژن

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/02 10320804770 )سهامی خاص(پردازشگران نیکو ماد 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/07/22 14003472110 )با مسئولیت محدود(پرسام صنعت بهداد 

 کاالخدمت دانش بنیانتولید کننده  دو سال 1393/04/14 10260570042 )سهامی خاص(پرشیا شیمی اسپادانا 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/02/17 10320533978 )سهامی خاص(پرشین بنیان آریا 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/04/24 10320651821 )سهامی خاص(پرگاس خودرو شریف 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/06/02 10100858064 )سهامی خاص(پرگاسیران 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10530507071 )مسئولیت محدود(پرهام نوین طرح خودرو 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 14004183885 )بامسئولیت محدود(پروتئین نو ترکیب طاها

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/02/17 10780103733 )سهامی خاص(پروشات در مرکزي 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 14003530364 )سهامی خاص(پژواك بنیان نوین صنعت 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10960026867 )سهامی خاص(پژوه افزار لیان 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10660168540 )سهامی خاص(پژوهان گستر بیستون

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10380556764 )سهامی خاص(پژوهش انرژي سوالر 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/12/16 10103161727 )بامسئولیت محدود(پژوهشگران الکترونیک خودرو کامیاب 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/02/17 10380314704 )سهامی خاص(پژوهشی و صنعتی طاها قالب طوس

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/03/31 10320717688 )مسئولیت محدود(پژوهشی و طراحی صنعتی ایرانیان بانژ

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10530392757 )سهامی خاص(پژوهشی صنعتی آبریزان مهر افزا 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10260413460 )سهامی خاص(مهندسی ارتباطات سرونت پژوهشی 
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خدمات / نام کامل هاي تولیدکننده کاال
 )به ترتیب حروف الفبا(بنیان  دانش

 شناسه ملی
  تاریخ تایید
 کارگروه

  مدت زمان 
استفاده از 

مزایاي 
 قانون

 وضعیت تایید شرکت

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/08/10 10590045430 )با مسئولیت محدود(پژوهندگان راه توسعه فناوري پویا 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10260301676 )مسئولیت محدود(پژوهنده نیرو 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1392/09/30 10101295409 )سهامی خاص(پکتوس 

 شرکتهاي صنعتی دو سال 1393/11/18 10102024466 )بامسئولیت محدود(پگاه آفتاب 

 علم وفناوريتولیدکننده پارك  یک سال 1393/02/17 10700147722 )سهامی خاص(پگاه جهان نما 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/07/22 10320289981 )سهامی خاص(پل ایده آل تجهیز 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/02 14002995580 )سهامی خاص(پالست چسب پیشگام 

 کننده کاالخدمت دانش بنیانتولید  دو سال 1393/11/18 10103568300 )مسئولیت محدود(پالسما فن آور امین 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 14004180747 )سهامی خاص(پالسما فناوران پیشرو 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10102738722 )سهامی خاص(پالسماتک سپاهان 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1392/09/02 10103114750 )سهامی خاص(پمپ گستران پویا 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/10/06 10570017867 )با مسئولیت محدود(پندارکوشک ایمن

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10260409023 )سهامی خاص(پودرافشان 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/06/25 10103067901 )محدود مسئولیت(پوشش هاي نانو ساختار

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/17 10320536246 )سهامی خاص(پوششهاي محافظ توربین دوام 

 بنیانتولید کننده کاالخدمت دانش  دو سال 1393/02/17 10103696328 )بامسئولیت محدود(پویا اندیشان موج آریا 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 14003350599 )مسئولیت محدود(پویا سازان صنعت سبز آوان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/06 10320771715 )با مسئولیت محدود(پویاگران عصر فیدار 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/11/18 10860120546 )سهامی خاص(پویان سیستم یزد 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10860860948 )سهامی خاص(پویان قطعه خوزستان
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خدمات / نام کامل هاي تولیدکننده کاال
 )به ترتیب حروف الفبا(بنیان  دانش

 شناسه ملی
  تاریخ تایید
 کارگروه

  مدت زمان 
استفاده از 

مزایاي 
 قانون

 وضعیت تایید شرکت

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10380650940 )سهامی خاص(پویش داروي سینا

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/07/08 14003528333 )بامسئولیت محدود(پویشگران فناوري صدرا 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/05/18 10700131815 )سهامی خاص(پویندگان پزشکی پردیس

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1392/09/02 10101877281 )سهامی خاص(پویندگان راه سعادت 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1392/11/20 10103276682 )محدودبا مسئولیت (پویا فن آوران کوثر 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10860175450 )مسئولیت محدود(پویش داده نوین 

 بنیانتولید کننده کاالخدمت دانش  دو سال 1393/10/06 10102862497 )بامسئولیت محدود(پویش رایان تصویر  

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/03/31 10102874265 )سهامی خاص(پیام افزار پیک آسا

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/12/16 14001905661 )سهامی خاص(پیام آبزیان اروند

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/06/17 10103302421 )بامسئولیت محدود(پیام آوران نانو فناوري فردانگر 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/10/27 10102514430 )با مسئولیت محدود(پیش ران انرژي  

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1392/09/02 10101890985 )سهامی خاص(پیشتاز طب زمان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10840436249 )سهامی خاص(ایساتیس پیشتازان ستاره 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 14004240006 )سهامی خاص(پیشتازان علوم دریایی 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/02/17 10102832951 )سهامی خاص(پیشتازان نوآوري در توسعه 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1392/09/02 10103520552 )سهامی خاص(سامانه پرند پیشرانه 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 10570010010 )با مسئولیت محدود(پیشرو بهینه پژوه 

 دانش بنیانتولید کننده کاالخدمت  دو سال 1393/03/10 10102970215 )سهامی خاص(پیشرو صنعت پارس پارت

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/08/10 14003156971 )با مسئولیت محدود(پیشرو صنعت مبتکرین آرپاد 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 14004324843 )بامسئولیت محدود(پیشروان صنعت نامی اکسین جنوب 
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خدمات / نام کامل هاي تولیدکننده کاال
 )به ترتیب حروف الفبا(بنیان  دانش

 شناسه ملی
  تاریخ تایید
 کارگروه

  مدت زمان 
استفاده از 

مزایاي 
 قانون

 وضعیت تایید شرکت

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/07/08 10720304752 )بامسئولیت محدود(پیشگام اندیش پردیس 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10380512948 )سهامی خاص( پیشگام انرژي خاور

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/09/15 10320607463 )مسئولیت محدود(پیشگامان انتقال ژن

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/10/27 10103503385 )سهامی خاص(پیشگامان تجارت رفیع نوین 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/08/10 10590043160 )با مسئولیت محدود(پیشگامان تحول انرژي ایرانیان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 10840444980 )سهامی خاص(پیشگامان توسعه پرواز یزد 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 14002947783 )بامسئولیت محدود(پیشگامان زرین روغن

 دانش بنیان نوپا یک سال 1394/02/05 10360061052 )سهامی خاص(پیشگامان ساخت وتولید خاوران 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10420297115 )سهامی خاص(پیشگامان کارآفرین فردا 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10260599472 )خاص سهامی(پیشگامان گیتی سبز 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 10320815625 )سهامی خاص(پیشگامان نو آوران دانا

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/07/08 14000072917 )سهامی خاص(پیشگامان نیروي اصفهان 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10530391376 )خاصسهامی (پیک فرزانه پویان

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10380425554 )سهامی خاص(پیمان خطوط شرق 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10820085790 )مسئولیت محدود(پیام آوران پانته آ 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10630191851 )مسئولیت محدود(صنعت دانش فرازپیشرو 

  پیشگامان اجرا وتوسعه راهکارهاي صنعتی سارنگ
 )با مسوولیت محدود(

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 14003632100

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10530474970 )سهامی خاص(پیشگامان ایده گستر تیوا  

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10360060484 ) سهامی خاص(پیشگامان زیست فناوري نوین شرق 
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 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10860101500 )سهامی خاص(پیشگامان فناوري اطالعات ایساتیس 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/01/23 10260634707 )مسئولیت محدود(تاف فناور پارس 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/09/03 10260614180 )سهامی خاص(تالی ژن پارس  

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/11/18 10102718396 )سهامی خاص(تامین صنعت باختر 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 14004482961 )سهامی خاص(تامین صنعت نفت سامان انرژي

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/07/08 10320681669 )سهامی خاص(خاورمیانه تامین کاالي توربین ماشین 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/09/15 10320308051 )سهامی خاص(تامین نانو ساختار آویژه 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10260664694 )سهامی خاص(تبلور دانش چهلستون 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/07/08 10320725716 )سهامی خاص(فناوري سپهر گستر مشکات تجارت و 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/17 14003453321 )سهامی خاص(تجهیز الکترونیک راسپینا 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/06 10320479980 )با مسئولیت محدود(تجهیز آفرینان نوري پارسه 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/17 14003757928 )با مسئولیت محدود(تجهیز گستر آریا پردیس 

  تجهیزات مراقبت هاي پزشکی الکترونیک برتر
 )سهامی خاص(

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1392/09/02 10102239263

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10820103327 )محدودمسئولیت (تجهیز کشاورز سپهر الوند 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10103236038 )با مسئولیت محدود(تحقیقات الکترونیک فطروسی 

  تحقیقات و فن آوري پژواك آراي سحر
 )با مسئولیت محدود( 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/07/22 10101775834

  تحقیقات وتوسعه سلول هاي بنیادي وکاربردي ارس
 )سهامی خاص(

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/08/10 14004064671

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/12/16 10101928189 )سهامی خاص(تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو

monfarednia
Highlight

monfarednia
Highlight
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میکروالکترونیک و میکرو کامپیوتر فجر ریز پرداز تحقیقاتی 
 )سهامی خاص(

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/02/06 10101043950

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1392/09/02 10101478992 )سهامی خاص(تحقیقاتی و تولیدي سیناژن

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10260565889 )سهامی خاص(تحقیقات و فناوري هاي صبا سکه اصفهان 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10380345713 )سهامی خاص(تحقیقاتی و مهندسی ژرف پویان توس 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/04/24 10320890855 )سهامی خاص(تحلیل افزار مبتکر میراث 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/27 14003691544 )سهامی خاص(تحلیلگر هدایت سامانه 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/07/08 10660138322 )سهامی خاص(تحلیلگرداده هاي آفتاب 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10570027750 )سهامی خاص(تحلیلگران آرما پویش صنعت 

 شرکتهاي صنعتی دو سال 1393/11/18 10320598590 )سهامی خاص(تخفیف آرمان ایرانیان

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 14004070649 )بامسئولیت محدود(تخمیر فن سما نگر

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 10700192000 )سهامی خاص(تدبیر انرژي هیرکان 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/12/16 10102096265 )بامسئولیت محدود(تدبیر گستران بهینه ساز

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/01/23 10102876117 )سهامی خاص(تدبیرگران سامانه هاي انرژي 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/03/31 14003785423 )با مسئولیت محدود(تراژن ساز ویستا

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/04/14 10101868459 )سهامی خاص( تراشه پرداز پویا

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10320508721 )مسئولیت محدود(تراشه پردازان جهان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 14004311340 )بامسئولیت محدود(تراشه نوین آداك

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10320853315 )سهامی خاص(کیمیاترنگ الوان 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/06/02 10260663714 )سهامی خاص(ترو سبز طوبی 
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 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/02 14004085175 )با مسئولیت محدود(تشخیص ژن پژوهش 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/08/10 10610125956 )با مسئولیت محدود( تصفیه آب و فاضالب قندیل

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10380608341 )بامسئولیت محدود( تصویرپردازان دانش فردا

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10660152174 دانش بنیان دانشگاه صنعتي كرمانشاه) 4148(تعاونی

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/27 10200414205 سمن دودبر کبود 7097تعاونی 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/08/10 10861677538 تعاونی اق التین شیمی

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10530500022 تعاونی ایده پردازان ارم آریا تک 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/10/27 10260544520 فردا تعاونی ایده پردازان پارسی

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 14004276379 تعاونی آرمان گستران رازي البرز

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 14003993262 تعاونی بهینه بسپار نیکان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 14003802283 تعاونی پیشگامان پژوهش حکمت

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 14004263217 زاهدان ) 4564(تعاونی پیک زیست فناوران کارآفرین 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 14003758019 تعاونی تحقیقاتی تولیدي مهام سرام میبد

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10196003410 نهاده هاي کشاورزي شاد کام رویشتعاونی تولید و توزیع بذرو 

 شرکتهاي صنعتی دو سال 1393/12/16 10260344565 چند منظوره عام نوید نور تعاونی

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10840437560 تعاونی دانش بنیان اختر شیمی یزد

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10840439294 آرامید یزدتعاونی دانش بنیان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10700190256 تعاونی دانش بنیان پارس بافت گلستان

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10700182496 تعاونی دانش بنیان پویا طب گلستان

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 10190068502 تعاونی دانش بنیان پیشگامان توسعه گیاهان قندي 
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 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 10840440189 تعاونی دانش بنیان پیشگامان رسانه و آگهی زبده

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 14000142198 تعاونی دانش بنیان حامیان سالمت برومند

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 10190046229 تعاونی دانش بنیان صنایع تولیدي دز پارت البرز ایرانیان

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10320386947 تعاونی دانش بنیان عصر نانو

 دانش بنیان نوپا سالیک  1393/10/27 14003011516 تعاونی دانش بنیان فن آوران باران دانش

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10460130416 تعاونی دانش بنیان کیمیا گستر سپهر زنگان

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10460129726 تعاونی دانش بنیان نانو ساختار آرین

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10760389879 تعاونی دانش بنیان نانو نوین پلیمر

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10530482160 تعاونی دانش بنیان هرمس

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 14004156354 زاهدان 4148تعاونی دانش پژوهان پسماند بهینه 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 14003709319 تعاونی درین کاو صنعت

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 10500094889 زاهدان   4553تعاونی فراز صنعت 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 10190066515 تعاونی فناوران پارس ماهان فرا تراشه

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 10500087970 زاهدان 4120تعاونی فناوري انرژیهاي نوین بنیان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10240129107 تعاونی مهر آزمون اردبیل

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 10500095039 زاهدان   4571تعاونی نوین حرکت پارس 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/27 14000274584 تعاونی هیوا فن آوران اسپادانا

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10610086451 ژیرونوین پرداز  2136تعاونی

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/09/15 10660159263 دانش پژوهان بهداد 4301تعاونی 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/17 10660162086 بنیان ایده هاي نودانش  4407تعاونی 
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 کارگروه

  مدت زمان 
استفاده از 

مزایاي 
 قانون

 وضعیت تایید شرکت

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10220171997 تعاونی اروم زیست تاك 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 14000114654 تعاونی آماج طب پارس

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10740098826 تعاونی بافت نانو بازتاب

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10861787689 تعاونی پرشین آبادان آذین

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/11/18 14001717665 تعاونی پیشتاز الکترونیک میبد

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/17 10780133420 تعاونی تکوین آزمایش پارسه

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/09/03 10861978673 تعاونی تولید قطعات خودرویی میالد جویبار

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 14003447295 تعاونی تولیدي نوین شیمی عرش

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/09/03 10380571754 تعاونی تولیدي و توزیعی نیل افشان طوس

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10340106562 تعاونی تولیدي توزیعی دانش بنیان کهکشان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 10760296553 تعاونی تولیدي دانش بنیان خزر روبات

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10480124370 تعاونی جوان اندیشان پویاي قومس

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 10181502529 تعاونی حامی کشاورزي همسوي محیط زیست

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 10530452639 تعاونی داده مهندسی ایده آل

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/08/10 10700174060 تعاونی دانش بنیان ایده پردازان هیرکان

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/17 10700184289 تعاونی دانش بنیان ایده سازان سبز گلستان

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10840435383 تعاونی دانش بنیان آپافن

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 10340109945 تعاونی دانش بنیان آترین زاگرس

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/07/22 10320337210 تعاونی دانش بنیان تحقیق و توسعه ایرانیان

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10530473035 تعاونی دانش بنیان تمدن الکترونیک پارس



 21/02/94تاریخ به روز رسانی               :قانون ها و موسسات مشمول استفاده از مزایاي  فهرست شرکت

 
 
 
 
 

 

، منوط به استعالم دستگاه اجرا کننده ها و اختراعات سازي نوآوري بنیان و تجاري ها و مؤسسات دانش قانون حمایت از شرکتهاي  استفاده از هرگونه حمایت*
در صورتی که  و باشد ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا و تایید آن از سوي این دبیرخانه می ص شرکتحمایت از دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تشخی

  .هاي تایید شده حمایت نماید بر طبق قانون و مقررات مربوط مسئول خواهد بود بدون هماهنگی با دبیرخانه کارگروه، از شرکت
مطابق دستورالعمل اجرایی آن نوع حمایت که به صورت تفصیلی به تصویب کارگروه ارزیابی و تشخیص  ،هاي قانون حمایتاجرایهر کدام از الزم است *

  .بنیان و نظارت بر اجرا و سایر مراجع ذیربط قانونی رسیده است، باشد ها و موسسات دانش شرکت
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خدمات / نام کامل هاي تولیدکننده کاال
 )به ترتیب حروف الفبا(بنیان  دانش

 شناسه ملی
  تاریخ تایید
 کارگروه

  مدت زمان 
استفاده از 

مزایاي 
 قانون

 وضعیت تایید شرکت

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 10760390841 تعاونی دانش بنیان توربین وکمپرسور سازي آراز صنعت ساري

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/04/24 10320807865 تعاونی دانش بنیان توسعه فناوري هاي یادگیري کاوش محور

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/07/22 10840429568 تعاونی دانش بنیان تولیدي صنعتی بهین اتصال صدرا

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 10530449227 دانش بنیان تیالري صنعت پارستعاونی 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/08/10 10820102495 تعاونی دانش بنیان راوي صنعت پیشگام

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/06/02 10840440818 تعاونی دانش بنیان شوکا ایرانیان

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/08/10 10960016805 تعاونی دانش بنیان فجر قائمشهر

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/10/06 10530472925 تعاونی دانش بنیان فناوران دراك سیستم

 نوپادانش بنیان  یک سال 1393/07/22 10840432473 تعاونی دانش بنیان مبتکر صنعت ترابی

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 14002953123 تعاونی دانش بنیان مهر پنج زیست فناوري تالندشت

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 10530477062 تعاونی دانش بنیان نوآوران صنعت و فرآیند پارت شیمی

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10340110411 تعاونی دانش بنیان زیست رویش 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10630184524 تعاونی دانش بنیان طوفان ساز

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10500092171 زاهدان) 4442(تعاونی دانش بنیان علم و صنعت هامون

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10700188789 تعاونی دانش بنیان فناوري بذر استراباد 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10700187619 تعاونی دانش بنیان مهرورزان دانش پژوه نوین

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10530431760 تعاونی دانش بنیان نگین افزار پردیس

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10530468318 تعاونی دانش بنیان نوآوران کوثر

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10980022585 تعاونی دانش بنیان نوین شیار 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10500094418 زاهدان  4479تعاونی دانش پژوهان گل گهر دارو



 21/02/94تاریخ به روز رسانی               :قانون ها و موسسات مشمول استفاده از مزایاي  فهرست شرکت

 
 
 
 
 

 

، منوط به استعالم دستگاه اجرا کننده ها و اختراعات سازي نوآوري بنیان و تجاري ها و مؤسسات دانش قانون حمایت از شرکتهاي  استفاده از هرگونه حمایت*
در صورتی که  و باشد ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا و تایید آن از سوي این دبیرخانه می ص شرکتحمایت از دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تشخی

  .هاي تایید شده حمایت نماید بر طبق قانون و مقررات مربوط مسئول خواهد بود بدون هماهنگی با دبیرخانه کارگروه، از شرکت
مطابق دستورالعمل اجرایی آن نوع حمایت که به صورت تفصیلی به تصویب کارگروه ارزیابی و تشخیص  ،هاي قانون حمایتاجرایهر کدام از الزم است *

  .بنیان و نظارت بر اجرا و سایر مراجع ذیربط قانونی رسیده است، باشد ها و موسسات دانش شرکت
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خدمات / نام کامل هاي تولیدکننده کاال
 )به ترتیب حروف الفبا(بنیان  دانش

 شناسه ملی
  تاریخ تایید
 کارگروه

  مدت زمان 
استفاده از 

مزایاي 
 قانون

 وضعیت تایید شرکت

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/06 10960037430 )4567(تعاونی دانش و پژوهش افرا صنعت خلیج فارس 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/01/23 10320240611 بنیان انبوه سازي مسکن بهدیس سامان امین تعاونی دانش

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 10530486130 تعاونی دیده بان صنعت فالت پارس

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/02 10320785031 تعاونی زیست راه دانش

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/08/10 14003578258 تعاونی زیست فناور کوشاي کویر

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 23567778904 شیشه اي معراجتعاونی زیست فناور گیاه افزا درون 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10500095010 زاهدان ) 4561(تعاونی زیست فناوري کیانسه

 دانش بنیان تولید کننده کاالخدمت دو سال 1393/02/06 10861344756 تعاونی طعم وعطر ماگنولیا 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/11/18 10861197540 تعاونی عایق نوین گلشن سپاهان

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/09/03 10320894542 تعاونی غذا فناوران نوین فرآیند

 وفناوري تولیدکننده پارك علم یک سال 1393/02/17 10840426472 تعاونی فراپویان ایساتیس

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10181505614 تعاونی فناوران مهرگان شیمی سامان

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/04/24 10980118033 تعاونی مدار آفرینان صنعت

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10530431020 تعاونی مهندسی پزشکی نواندیشان نخبه محور فارس 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10980024120 تعاونی مهندسی توسعه ساخت قائم شاهرود

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10800164996 تعاونی نادر طب گستران جنوب 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 14003798492 تعاونی نان سبوس داالهو

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/02 14003369684 تعاونی نانو بلوك آذر فر گلپا

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/04/24 10200440769 تعاونی هشت هزار و ششصد و نه آذر کیمیا خاتم

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1392/11/20 10103218974 تعاونی یار نیکان صالح 



 21/02/94تاریخ به روز رسانی               :قانون ها و موسسات مشمول استفاده از مزایاي  فهرست شرکت

 
 
 
 
 

 

، منوط به استعالم دستگاه اجرا کننده ها و اختراعات سازي نوآوري بنیان و تجاري ها و مؤسسات دانش قانون حمایت از شرکتهاي  استفاده از هرگونه حمایت*
در صورتی که  و باشد ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا و تایید آن از سوي این دبیرخانه می ص شرکتحمایت از دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تشخی

  .هاي تایید شده حمایت نماید بر طبق قانون و مقررات مربوط مسئول خواهد بود بدون هماهنگی با دبیرخانه کارگروه، از شرکت
مطابق دستورالعمل اجرایی آن نوع حمایت که به صورت تفصیلی به تصویب کارگروه ارزیابی و تشخیص  ،هاي قانون حمایتاجرایهر کدام از الزم است *

  .بنیان و نظارت بر اجرا و سایر مراجع ذیربط قانونی رسیده است، باشد ها و موسسات دانش شرکت
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خدمات / نام کامل هاي تولیدکننده کاال
 )به ترتیب حروف الفبا(بنیان  دانش

 شناسه ملی
  تاریخ تایید
 کارگروه

  مدت زمان 
استفاده از 

مزایاي 
 قانون

 وضعیت تایید شرکت

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/07/08 10102825662 )سهامی خاص(تک ژن زیست 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 14004419080 )سهامی خاص(تک فام سازان شفا

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/07/22 14003972661 )با مسئولیت محدود(تکتا خوردگی شریف 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1392/09/30 10320757103 )با مسئولیت محدود(تکوین پژوه مهام 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1392/12/17 10103400070 )با مسئولیت محدود(تکین ارتباط پویا 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/04/14 10103132460 )سهامی خاص(تلکا مسافت 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10260582657 )سهامی خاص(طب صبا  توان بخش

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/12/16 10320314791 )سهامی خاص(توربو کمپرسور تک خاورمیانه 

 دانش بنیانتولید کننده کاالخدمت  دو سال 1393/11/18 10480070602 )سهامی خاص(توربوژ نراتور شاهرود 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/07/08 10100070654 )سهامی خاص(توربین دار 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/01/23 10102403894 )سهامی خاص(توربین ماشین خاورمیانه 

 کننده کاالخدمت دانش بنیانتولید  دو سال 1393/12/16 10260160893 )سهامی خاص(توزین سپاهان

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/07/22 10103892006 )سهامی خاص( توسعه ارتباطات آتریسا

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/09/03 14000172795 )سهامی خاص(توسعه ارتباطات زاگرس  

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10200440393 )سهامی خاص(توسعه امید پروران تبریز 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10530482005 )مسئولیت محدود(توسعه تجارت اعتماد پارسه 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 10530501247 )سهامی خاص(توسعه دانش هوادریاي آسیا 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/06 10320458046 )سهامی خاص(ایلیا توسعه دانش و فناوري 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10720301365 )مسئولیت محدود(توسعه دهندگان جوانه سبز 

 کاالخدمت دانش بنیانتولید کننده  دو سال 1393/09/03 10260486994 )مسئولیت محدود(توسعه دهندگان سیستم ابتکار  



 21/02/94تاریخ به روز رسانی               :قانون ها و موسسات مشمول استفاده از مزایاي  فهرست شرکت

 
 
 
 
 

 

، منوط به استعالم دستگاه اجرا کننده ها و اختراعات سازي نوآوري بنیان و تجاري ها و مؤسسات دانش قانون حمایت از شرکتهاي  استفاده از هرگونه حمایت*
در صورتی که  و باشد ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا و تایید آن از سوي این دبیرخانه می ص شرکتحمایت از دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تشخی

  .هاي تایید شده حمایت نماید بر طبق قانون و مقررات مربوط مسئول خواهد بود بدون هماهنگی با دبیرخانه کارگروه، از شرکت
مطابق دستورالعمل اجرایی آن نوع حمایت که به صورت تفصیلی به تصویب کارگروه ارزیابی و تشخیص  ،هاي قانون حمایتاجرایهر کدام از الزم است *

  .بنیان و نظارت بر اجرا و سایر مراجع ذیربط قانونی رسیده است، باشد ها و موسسات دانش شرکت
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خدمات / نام کامل هاي تولیدکننده کاال
 )به ترتیب حروف الفبا(بنیان  دانش

 شناسه ملی
  تاریخ تایید
 کارگروه

  مدت زمان 
استفاده از 

مزایاي 
 قانون

 وضعیت تایید شرکت

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10530490601 )سهامی خاص(توسعه راهبردي فناوري اطالعات رازي  

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 14004086083 )بامسئولیت محدود(توسعه سامانه مانا رایکا

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10400016315 )خاصسهامی (توسعه سامانه هاي ارتباطی عمید

 شرکتهاي صنعتی دو سال 1393/11/18 10103637809 )سهامی خاص(توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگین

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 14004104077 )مسئولیت محدود(توسعه سامانه هاي پایشی فیدار 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/07/22 10320782915 )با مسئولیت محدود( توسعه سنجش دقیق

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/06/17 10102764298 )سهامی خاص(توسعه صنایع نفت و گاز سرو 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1392/12/17 10320265351 )با مسئولیت محدود(توسعه صنایع تصویربرداري پرتو نگار پرشیا 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/27 10260630469 )سهامی خاص(توسعه صنعت بهامد 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/17 10320896846 )سهامی خاص(توسعه فرآیندهاي یاسان 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/10/06 10102755315 )سهامی خاص(هوا پایه توسعه فن آوران 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/01/23 10103692018 )سهامی خاص(توسعه فن آوران هیراد

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/07/22 10320201496 )سهامی خاص(توسعه فن آوري پترو پژوه پارس رایزن 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/05/18 10320192890 )با مسئولیت محدود(توسعه فن آوري ما فوق صوت

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10840435554 )سهامی خاص(توسعه فناوري اطالعات فرزانگان کویر یزد 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10480125862 )سهامی خاص( صنعتی هیواتوسعه فناوري ربات 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/27 10320861599 )سهامی خاص(توسعه فناوري سوشیانت 

  توسعه فناوري هاي نوین پارسیس ایده آریان 
 )با مسئولیت محدود(

 بنیان نوپا دانش یک سال 1393/06/02 10320723558

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/02/06 10320394175 )سهامی خاص(توسعه فناوري و ساخت توربوسیل  
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 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10320151590 )بامسئولیت محدود(توسعه فناوریهاي پیشرفته مواد نانو ساختار نماد 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/25 10200394982 )سهامی خاص(ونداد گستر نوتاش توسعه فناوریهاي پیشرفته 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10480127660 )مسئولیت محدود(هاي سبز بهساز  توسعه فناوري

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 14004470737 )سهامی خاص(توسعه فناوري برهان آریابان متین 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10360060752 )سهامی خاص(توسعه فناوري نوین پارس  پیک شرق 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10861875484 )مسئولیت محدود(توسعه فناوري هاي مکانیزه فراگستر آرشام 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10720215027 )مسئولیت محدود(ارتباطات گیالن  توسعه فناوري و

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1392/11/20 10320465219 )سهامی خاص(توسعه قواي محرکه دینا 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10200194994 )مسئولیت محدود(توسعه گران نرم افزار آذربایجان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10720271814 )سهامی خاص(توسعه مجازي کادوس 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/11/18 10220150847 )سهامی خاص(توسعه نیروگاهی توان گستران افق 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10380540082 )بامسئولیت محدود( توسعه و صنعت ساعت سازي زمان نگار آریایی

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10610013803 )تعاونی(دیواندره 2009تولید ادوات کشاورزي 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/10/06 10660041460 )سهامی خاص(تولید بارزگانی بین المللی پویا غرب 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/02 10820106391 )سهامی خاص(تولید فراورده هاي طب سنتی نیکا 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/10/06 10101981439 )سهامی خاص( تولید مواد داروئی درسا دارو

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 14003517756 )سهامی خاص(تولید وتحقیقات غذایی نان تالش

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/07/08 10104092243 )سهامی خاص(تولیدات ریز جلبکی پارسیان 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/12/16 10260292044 )بامسئولیت محدود(اصفهان شکالت تولیدي 

 شرکتهاي صنعتی دو سال 1393/12/16 10260303319 )سهامی خاص(تولیدي اصفهان مقدم
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 کاالخدمت دانش بنیانتولید کننده  دو سال 1393/12/16 10200242675 )سهامی خاص(تولیدي بهداشتی آرایشی روژین 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/09/03 10101499935 )سهامی خاص(تولیدي تحقیقاتی ساخته هاي نسوز گهر سرام  

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/04/24 10101765314 )سهامی خاص(تولیدي تهران زرنخ 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/17 10380634624 )سهامی خاص(کاراواپایش تولیدي خدماتی برق 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/10/27 14000182240 )سهامی خاص(تولیدي خدماتی پژوهشگران فلز کیمیا 

 کاالخدمت دانش بنیانتولید کننده  دو سال 1393/12/16 10102220144 )سهامی خاص(تولیدي روژان آزما 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/10/06 10101219313 )سهامی خاص(تولیدي زنجان برنز 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 14004150515 )سهامی خاص(تولیدي صنعتی بازمان انرزي سپهر یزد 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/08/10 10760182694 )سهامی خاص(تولیدي صنعتی مخزن فوالد رافع 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10590014455 )سهامی خاص( تولیدي صنعتی نور روشنا نور نوین آفاق 

 بنیانتولید کننده کاالخدمت دانش  دو سال 1393/06/25 10101497855 )سهامی خاص(تولیدي مهندسی کوشا فن پارس 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/11/18 10103321259 )سهامی خاص(تولیدي و بازرگانی آلیاژهاي رازین پلیمر 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/07/08 10101142903 )سهامی خاص(تولیدي و مهندسی شعله صنعت 

 شرکتهاي صنعتی دو سال 1393/12/16 10260082733 )سهامي خاص( تولیدي وشیمیایی رزپلیمر

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 14003371624 )سهامی خاص(تولید دارو و خوراك آبزیان کرمان آبزیستان 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10380586340 )سهامی خاص(تولیدي پرنیان ادمان آفرین خراسان 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/02/17 10260602716 )سهامی خاص(تولیدي تحقیقاتی فرم نورد اصفهان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 10260605018 )سهامی خاص(تولیدي خدمات تحقیقاتی آموت امن اسپادان 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10861373818 )سهامی خاص( تولیدي دماوند دارو

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/03/31 10320756383 )سهامی خاص(تولیدي صنعتی اطلس کمپرسور کارا
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 پارك علم وفناوريتولیدکننده  یک سال 1393/02/17 10480076821 )سهامی خاص(تولیدي طب پالستیک نوین 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 10630168080 ) سهامی خاص(تیوا ایمن سیستم

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/17 10780151559 )با مسئولیت محدود(تیوا صنعت پاسارگاد 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10660035304 )سهامی خاص(جا پاتک 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/09/03 10420347503 )سهامی خاص(جریان ساز اوکسین 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10700191048 )سهامی خاص(جهان پمپ سما

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10610069056 )سهامی خاص(جهان پیوند رایانه سنندج 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/17 10380643647 )سهامی خاص( جهان سلول توس

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 10200450725 )با مسئولیت محدود(چابک صنعت تبریز  

  چندمنظوره مهندسی خدماتی ایرانیان یادمان طرح
 )سهامی خاص( 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 14003233636

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10380548529 )سهامی خاص(چوب سان شرق 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 14003290679 )سهامی خاص(چیتا موتور 

 بنیان نوپادانش  یک سال 1393/09/03 14004068582 )سهامی خاص(حامی دام البرز  

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/09/15 10103631330 )سهامی خاص(حجت فناور پژوه  

 شرکتهاي صنعتی دو سال 1393/11/18 10102454771 )سهامی خاص(حساب رایان پارس

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/07/08 10260600562 )سهامی خاص(حسگر شیمی سپاهان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10720298351 )بامسئولیت محدود( دان زیتون مرسلینحکمت 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/07/08 10660177693 )سهامی خاص(حیات گستر مروارید 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/11/18 10102113997 )سهامی خاص(خدمات پزشکی دوستان نیک 
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 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10860192193 )سهامی خاص(خدمات مهندسی پیشرو کنترل سپاهان 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/09/03 10610061160 )سهامی خاص(خدمات مهندسی داده نگار سنندج 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 14004059082 )محدودبامسئولیت (خدمات مهندسی دریائی افق آزاد قشم 

خدمات مهندسی زئوفیزیک و زمین شناسی سورگان پارسه 
 )سهامی خاص(

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10630166225

 نوپادانش بنیان  یک سال 1393/12/16 10103120124 )سهامی خاص(خدمات مهندسی هستار سازمند 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10380442109 )سهامی خاص(خدمات نیروگاهی آهار شرق 

  خدماتی تحقیقاتی پژوهشی مبتکران سرزمین آفتاب
 )سهامی خاص( 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/02 10260558908

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/04/24 10320685147 )با مسئولیت محدود(خال پوشان فلز 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10380565525 )سهامی خاص(خالقان جوان شرق 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/09/03 10660126860 )سهامی خاص(داده پرداز پرشیا سافت  

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/08/10 10100420604 )مسئولیت محدود(داده پردازان ابشار 

 علم وفناوريتولیدکننده پارك  یک سال 1393/02/17 10610085391 )مسئولیت محدود(داده پردازان پور سام 

  داده پردازي پیشگامان ایده نگار زاگرس
 )با مسئولیت محدود( 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10660179526

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/02/17 10260477900 )سهامی خاص(داده پردازي شعله آریا 
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 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/25 10200246500 )سهامی خاص(دارو پژوه جابر 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/09/03 14004249952 )با مسئولیت محدود(دارو درمان برنا  
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 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/02/06 10102123311 )سهامی خاص(دارو درمان سلفچگان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/03/10 10320619533 )سهامی خاص(دارو زیست فناور کمال

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/06/02 10861266011 )سهامی خاص(دارو سازي بهداشتی دکتر جهانگیر 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/08/10 10380647898 )سهامی خاص(داروسازي دکتر رجبی 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/07/22 10100538961 )سهامی خاص(داروسازي مصون دارو 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10700151415 )سهامی خاص(شیمیدارویی به بان 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1392/09/02 10861684637 )سهامی خاص(دارویی زردبند 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 10320175160 )سهامی خاص(داروئی امرتات شیمی

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10320656446 )سهامی خاص( پیشگامدام گستر 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/02 10260546540 )سهامی خاص(دانا دام پارسیان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/07/08 10320640070 )سهامی خاص(دانا ژن پژوه 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10630192113 )سهامی خاص(دانا ژن پژوهان کارمانیا 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/02 10861308483 )سهامی خاص(دانا کاسیان لرستان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/08/10 14004008820 )سهامی خاص(دانش بنیان ابر سازندگان شاهوار 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/17 10760398074 )تعاونی(دانش بنیان آبزیان کاسپین

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10660171115 )سهامی خاص(دانش بنیان آتیه سازان الکترونیک

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10530490673 )تعاونی(دانش بنیان پترو پژوهش اهورا

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/27 10570014957 )سهامی خاص(دانش بنیان پردیس 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/09/15 14004297081 )مسئولیت محدود(دانش بنیان پژوهندگان پیام البرز 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/02 10840435685 )تعاونی(دانش بنیان پویا نمایان بعد هفتم یزد
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 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/02 10460131377 )تعاونی(اشراقدانش بنیان تابش صنعت 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/06/25 14000252866 )سهامی خاص(دانش بنیان تولیدي و صنعتی نوین نورآرا 

 نوپادانش بنیان  یک سال 1393/12/16 10320573621 )سهامی خاص(دانش بنیان زیست فناوران سینا

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/07/08 10320335276 )بامسئولیت محدود(دانش بنیان ژن و سلول ایده آل 

 دانش بنیان نوپا سالیک  1393/04/24 14000061508 )تعاونی(دانش بنیان سیمرغ گستر طبرستان

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 10861982273 )با مسئولیت محدود(دانش بنیان طبرستان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10840441614 )سهامی خاص(دانش بنیان فرا علم و صنعت یزد

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/04/24 14004079710 )با مسئولیت محدود(دانش بنیان ماد ژرف کاو کاوشگر 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/17 14003972433 )سهامی خاص(دانش بنیان نانو زیست فن آور سپنتا ناروان 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1392/09/30 10320635320 )سهامی خاص(بافت ایرانیان دانش بنیان فرآورده 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10320127188 )با مسئولیت محدود(دانش بنیان مایا اسلیم آریا 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10660165440 )سهامی خاص(دانش پرداز شناختی 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10700098354 )سهامی خاص(دانش پژوهش فجر 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 10220199989 )سهامی خاص(دانش پی هادي 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/07/08 14003306553 )سهامی خاص(دانش تجهیز فرزانه 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 10320451998 )بامسئولیت محدود(ساالر ایرانیان دانش

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/07/08 10820107388 )بامسئولیت محدود(دانش گستران خالق مادستان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 14003981762 )بامسئولیت محدود(دانش گستران زیست غذا

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/12/16 10320567519 )سهامی خاص(دانشگاهی توسعه بازار صنایع خالق برهان

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/27 10320443300 )سهامی خاص(دانشگاهی راهکارهاي مهندسی پاك  
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دانشگاهی سامانه هاي نوین الکترونیکی دانشگاه صنعتی 
 )سهامی خاص(اشتر  مالک

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/02 14003902391

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/01/23 10320211545 )سهامی خاص(دانشگاهی مدیریت انرژي نوآور افق 

دانشگاهی مهندسی توسعه پایدار دانشگاه صنعتی مالک اشتر 
 )سهامی خاص(

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/02 14003887455

  دانشگاهی و توسعه فناوري دانشگاه مالک اشتر
 )سهامی خاص( 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/02 10320901832

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 10320358151 )سهامی خاص(دانشگاهی یکان بهین فناور دانشگاه تهران

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/04/24 10102785319 )محدودبامسئولیت (درگاه دانش 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10103135537 )مسئولیت محدود(درنا دارویه 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/07/22 14003593841 )با مسئولیت محدود(درنیکا صدف کوشا 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/02/17 10860867507 )مسئولیت محدود( دز الکترونیک جنوب

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/10/06 10103997902 )بامسئولیت محدود(دقیق سازان آتبین

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10530492680 )مسئولیت محدود(دگراندیشان صنعت هزاره سوم  

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/08/10 10380629867 )سهامی خاص(دنا پارس آژند 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/17 10380554971 )سهامی خاص(دنا زیست آسیا 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 14002866863 )با مسئولیت محدود(دوار صنعت شریف 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 14004104569 )سهامی خاص(دور کاو پایش زیمان

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/02/17 10100892447 )بامسئولیت محدود(دیجیترون 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1392/11/20 10260402616 )سهامی خاص(دیده پرداز صبا 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10530438937 )سهامی خاص(ذهن پویا فن آوري برتر آستانه دانش 
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 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10530478819 )خاصسهامی (رابین صنعت پارس

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/09/15 10320436594 )مسئولیت محدود(راد سیس پوشش 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان یک سال 1392/09/02 10103664128 )سهامی خاص(رازین پلیمر ابریشم 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/09/15 10320153344 )مسئولیت محدود(راژان پرتو پارس

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/06/17 10780058768 )سهامی خاص(راستین کار اراك 

 شرکتهاي صنعتی دو سال 1393/10/06 10101221860 )سهامی خاص( راك شیمی

 شرکتهاي صنعتی دو سال 1393/10/06 10103041468 )با مسئولیت محدود(راه کار سرزمین هوشمند 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/09/03 14003464711 )با مسئولیت محدود(راهبران فناوري نستوه  

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/09/03 14003948610 )با مسئولیت محدود(راهبري سامانه هاي نوین راسن 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 10260637387 )با مسئولیت محدود(راهکار سازان اسپانه 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10840441895 )سهامی خاص(راهکارهاي هوشمند سانا 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/07/08 10101520211 )سهامی خاص(راهگزین رایانه 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/09/15 10320511603 )خاص سهامی(رایان پترو تجهیز

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/02 10260613783 )سهامی خاص(رایان پژوهان ژرف اندیشان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/17 10102561560 )با مسئولیت محدود(رایان کیفیت پیشرو 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/08/10 14004383212 )با مسئولیت محدود(البرز رایمند زیست فناور 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1392/09/30 10102168390 )با مسئولیت محدود(رایان رشد افزار 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10660168174 )سهامی خاص(رژیان دام داالهو 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/09/15 10320476501 )آریا سهامی خاص(رس پاد بسپار 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/02/17 10102978679 )بامسئولیت محدود(رسا پردازآ ینده 
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مطابق دستورالعمل اجرایی آن نوع حمایت که به صورت تفصیلی به تصویب کارگروه ارزیابی و تشخیص  ،هاي قانون حمایتاجرایهر کدام از الزم است *

  .بنیان و نظارت بر اجرا و سایر مراجع ذیربط قانونی رسیده است، باشد ها و موسسات دانش شرکت
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خدمات / نام کامل هاي تولیدکننده کاال
 )به ترتیب حروف الفبا(بنیان  دانش

 شناسه ملی
  تاریخ تایید
 کارگروه

  مدت زمان 
استفاده از 

مزایاي 
 قانون

 وضعیت تایید شرکت

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/07/22 10260185595 )سهامی خاص(رساصنعت نجف اباد 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/17 10590008440 )با مسئولیت محدود(رسانه گستر بنیسی 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/08/10 10102939819 )سهامی خاص(رشد صنعت نیرو 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/07/22 10320559685 )سهامی خاص(رشد و توسعه دانش سپهر 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10320064305 )سهامی خاص(رعد بوشهر 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 14003055406 )سهامی خاص(رفاه صنعت داالهو

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 14003642070 )مسئولیت محدود( رنگ خورشید طالیی خزر

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 10320606667 )سهامی خاص(رنگین پودر غدیر قم 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 14003034731 )بامسئولیت محدود(ره آوران سالمت آرمان

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 10480090407 )سهامی خاص(قومس  ره آوران صنعت

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 14004327768 )سهامی خاص(ره آوران علوم دریا 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/03/31 10260673299 )سهامی خاص(ره آورد مواد آپادانا

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/05/18 10103085932 )سهامی خاص(ره نگار فردا

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/01/23 10102407450 )سهامی خاص(رهروان سپهر اندیشه 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10660167038 )سهامی خاص(روان صنعت پیشرو آبادان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/08/10 10590008152 )با مسئولیت محدود(رویان بوم دارو 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/12/16 10220137770 )سهامی خاص(رویان پژوهش آذربایجان

 کاالخدمت دانش بنیانتولید کننده  دو سال 1393/06/17 10102025414 )بامسئولیت محدود(رویان پلیمر 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10380660020 )بامسئولیت محدود(رویان طب قائم

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10460138884 )سهامی خاص(رویاي عصر رایانه  



 21/02/94تاریخ به روز رسانی               :قانون ها و موسسات مشمول استفاده از مزایاي  فهرست شرکت

 
 
 
 
 

 

، منوط به استعالم دستگاه اجرا کننده ها و اختراعات سازي نوآوري بنیان و تجاري ها و مؤسسات دانش قانون حمایت از شرکتهاي  استفاده از هرگونه حمایت*
در صورتی که  و باشد ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا و تایید آن از سوي این دبیرخانه می ص شرکتحمایت از دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تشخی

  .هاي تایید شده حمایت نماید بر طبق قانون و مقررات مربوط مسئول خواهد بود بدون هماهنگی با دبیرخانه کارگروه، از شرکت
مطابق دستورالعمل اجرایی آن نوع حمایت که به صورت تفصیلی به تصویب کارگروه ارزیابی و تشخیص  ،هاي قانون حمایتاجرایهر کدام از الزم است *

  .بنیان و نظارت بر اجرا و سایر مراجع ذیربط قانونی رسیده است، باشد ها و موسسات دانش شرکت
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خدمات / نام کامل هاي تولیدکننده کاال
 )به ترتیب حروف الفبا(بنیان  دانش

 شناسه ملی
  تاریخ تایید
 کارگروه

  مدت زمان 
استفاده از 

مزایاي 
 قانون

 وضعیت تایید شرکت

 کننده کاالخدمت دانش بنیانتولید  دو سال 1393/05/18 10320267163 )بامسئولیت محدود(روئین گران صنعت غرب آسیا

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/04/24 10380611451 )سهامی خاص(ریز پردازنده شریف 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/07/22 10320222180 )سهامی خاص(ریز دانه صنعت کوثر 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1394/02/05 10380578936 )سهامی خاص(ریز فناوري باغات پارت 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10700148080 )سهامی خاص(گري دقیق پارس  ریخته

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10530480869 )سهامی خاص(ریز افزایی گیاهی یاس 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/08/10 10610119406 )با مسئولیت محدود(زانا اندیشان نوین سنه دژ 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 14004564483 )بامسئولیت محدود(زایش سبز طبیعت

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/08/10 10570031457 )با مسئولیت محدود(زرین ریز سامانه هاي الکترونیکی 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 14004211436 )سهامی خاص(زمهریر سازان پیشتاز 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10460132860 )سهامی خاص(زمین فیزیک معدن کاوان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/07/22 10460138597 )سهامی خاص(زمین معدن طارم 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10840431867 )سهامی خاص(زمین پردازش پارسیس 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 10320324306 ) بامسئولیت محدود(زیست ابزار پژوهان

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/08/10 10480134623 )با مسئولیت محدود(زیست پایش قومس 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 14004638933 )سهامی خاص(زیست پلیمر ایمن آسیا 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/17 10380602779 )سهامی خاص(زیست تروند آرین 

 دانش بنیان نوپا سالیک  1393/12/16 14003979385 )بامسئولیت محدود(زیست سپر انسانی شیوا

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/11/18 10104071792 )بامسئولیت محدود(زیست شیمی آزما رشد

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/27 14004466869 )سهامی خاص(زیست فرایند تولید پایدار 



 21/02/94تاریخ به روز رسانی               :قانون ها و موسسات مشمول استفاده از مزایاي  فهرست شرکت

 
 
 
 
 

 

، منوط به استعالم دستگاه اجرا کننده ها و اختراعات سازي نوآوري بنیان و تجاري ها و مؤسسات دانش قانون حمایت از شرکتهاي  استفاده از هرگونه حمایت*
در صورتی که  و باشد ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا و تایید آن از سوي این دبیرخانه می ص شرکتحمایت از دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تشخی

  .هاي تایید شده حمایت نماید بر طبق قانون و مقررات مربوط مسئول خواهد بود بدون هماهنگی با دبیرخانه کارگروه، از شرکت
مطابق دستورالعمل اجرایی آن نوع حمایت که به صورت تفصیلی به تصویب کارگروه ارزیابی و تشخیص  ،هاي قانون حمایتاجرایهر کدام از الزم است *

  .بنیان و نظارت بر اجرا و سایر مراجع ذیربط قانونی رسیده است، باشد ها و موسسات دانش شرکت
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خدمات / نام کامل هاي تولیدکننده کاال
 )به ترتیب حروف الفبا(بنیان  دانش

 شناسه ملی
  تاریخ تایید
 کارگروه

  مدت زمان 
استفاده از 

مزایاي 
 قانون

 وضعیت تایید شرکت

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/06/02 10260604211 )سهامی خاص(زیست فرآورده سپاهان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1394/02/05 10420359060 )سهامی خاص(زیست فن آوران صدرا نور 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/02 14003555660 )با مسئولیت محدود(زیست فن آوران نوین گیتی ژن 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 14003914818 )سهامی خاص(زیست فناور پیشتاز واریان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 14003253766 )بامسئولیت محدود(زیست فناوران پردیس

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/04/24 10860988083 )بامسئولیت محدود(زیست فناورسبز 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/27 10260536092 )سهامی خاص(تکثیر سپاهان زیست فناوري بافت 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/07/08 14004050217 )سهامی خاص(زیست فناوري تات پارس ژن 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/03/31 14003997836 )با مسئولیت محدود(زیست فناوري جاوید

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10530518404 )سهامي خاص ( زیست فناوري رهاورد آرین دارو

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 14003991562 )بامسئولیت محدود  (زیست کاوش طب نوین 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 14004321306 )بامسئولیت محدود (یست گوهر نامدار پژواك ز

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 14004505263 )بامسئولیت محدود  (زیست نوین فرآورد روزبه 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 14003899369 )سهامی خاص(آتیه عصر نانوزیستا پردازان 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1392/09/30 10320170851 )سهامی خاص(زیست تخمیر 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/04/14 10102973602 )سهامی خاص(زیست دارو دانش 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10630162810 )مسئولیت محدود(آوري ثمن کریمان زیست فن 

زیست فناور واکسن و فرآورده هاي زیستی فرتاك 
 )مسئولیت محدود(ابتکار

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/03/31 14003917825

 دانش بنیان نوپا سالیک  1393/03/31 14003793766 )مسئولیت محدود(زیست فناوري پارس پادبان



 21/02/94تاریخ به روز رسانی               :قانون ها و موسسات مشمول استفاده از مزایاي  فهرست شرکت

 
 
 
 
 

 

، منوط به استعالم دستگاه اجرا کننده ها و اختراعات سازي نوآوري بنیان و تجاري ها و مؤسسات دانش قانون حمایت از شرکتهاي  استفاده از هرگونه حمایت*
در صورتی که  و باشد ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا و تایید آن از سوي این دبیرخانه می ص شرکتحمایت از دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تشخی

  .هاي تایید شده حمایت نماید بر طبق قانون و مقررات مربوط مسئول خواهد بود بدون هماهنگی با دبیرخانه کارگروه، از شرکت
مطابق دستورالعمل اجرایی آن نوع حمایت که به صورت تفصیلی به تصویب کارگروه ارزیابی و تشخیص  ،هاي قانون حمایتاجرایهر کدام از الزم است *

  .بنیان و نظارت بر اجرا و سایر مراجع ذیربط قانونی رسیده است، باشد ها و موسسات دانش شرکت
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خدمات / نام کامل هاي تولیدکننده کاال
 )به ترتیب حروف الفبا(بنیان  دانش

 شناسه ملی
  تاریخ تایید
 کارگروه

  مدت زمان 
استفاده از 

مزایاي 
 قانون

 وضعیت تایید شرکت

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1392/11/20 10103256985 )با مسئولیت محدود(زیست فناوري کوثر 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 14004239943 )سهامی خاص(ژرف پیمایان فاخر 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10420321133 )سهامی خاص(ژرف نفتون کاویان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/03/31 14003908061 )مسئولیت محدود(ژن اکسیر زیست دارو

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/08/10 14004143849 )با مسئولیت محدود(ژن زیست فن آور آنا 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  سالیک  1393/02/17 10400020139 )سهامی خاص(ژینا گستر خاوران 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/17 10861854203 )سهامی عام(ساختمانی خدماتی سمند پروژه 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/03/31 14003641594 )مسئولیت محدود(ساختمانی و تحقیقاتی کاشانه سبز پردیس

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10320730471 )محدودبا مسئولیت (ساروج پلیمر ایرانیان 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1392/11/20 10101847649 )با مسئولیت محدود(سازگان ارتباط 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/27 14004316382 )سهامی خاص(سازه اهون پایا 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10380402888 )سهامی خاص(اطالعاتی راژمان سازه هاي 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/08/10 10780097503 )بامسئولیت محدود(ساعی مسیر ساز 

 نوپادانش بنیان  یک سال 1393/11/18 10860067939 )سهامی خاص(ساعیان صنعت نوین یزد 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/09/03 10660019328 )سهامی خاص(ساعی صنعت سنقر  

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10820103838 )سهامی خاص(ساغرفن پارس 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/17 10861577128 )با مسئولیت محدود(سافت سیستم کیش 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10960013534 )سهامی خاص(الکترونیک افروز سامان 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10260397594 )سهامی خاص(سامان انرژي اصفهان 

 کاالخدمت دانش بنیانتولید کننده  دو سال 1393/12/16 10260600391 )سهامی خاص(سامان صنعت پویا ناطق 



 21/02/94تاریخ به روز رسانی               :قانون ها و موسسات مشمول استفاده از مزایاي  فهرست شرکت

 
 
 
 
 

 

، منوط به استعالم دستگاه اجرا کننده ها و اختراعات سازي نوآوري بنیان و تجاري ها و مؤسسات دانش قانون حمایت از شرکتهاي  استفاده از هرگونه حمایت*
در صورتی که  و باشد ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا و تایید آن از سوي این دبیرخانه می ص شرکتحمایت از دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تشخی

  .هاي تایید شده حمایت نماید بر طبق قانون و مقررات مربوط مسئول خواهد بود بدون هماهنگی با دبیرخانه کارگروه، از شرکت
مطابق دستورالعمل اجرایی آن نوع حمایت که به صورت تفصیلی به تصویب کارگروه ارزیابی و تشخیص  ،هاي قانون حمایتاجرایهر کدام از الزم است *

  .بنیان و نظارت بر اجرا و سایر مراجع ذیربط قانونی رسیده است، باشد ها و موسسات دانش شرکت
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خدمات / نام کامل هاي تولیدکننده کاال
 )به ترتیب حروف الفبا(بنیان  دانش

 شناسه ملی
  تاریخ تایید
 کارگروه

  مدت زمان 
استفاده از 

مزایاي 
 قانون

 وضعیت تایید شرکت

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/03/03 10104063110 )سهامی خاص(سامان کنترل طاها 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10380372090 )سهامی خاص(سامان گستر شرق 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان سال دو 1393/07/08 10103901091 )سهامی خاص(سامانه پایش نور 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/06/02 10320308714 )سهامی خاص(سامانه پرداز اریس 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10380350255 )سهامی خاص(سامانه پوي شرق

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/04/24 10320859893 )سهامی خاص(سامانه تجهیزدانش 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1392/12/17 10320187337 )با مسئولیت محدود(سامانه جراحی هوشمند پارسه 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/01/23 10103591600 )محدود بامسئولیت(ها سراج  هاي جوانه آموزهسامانه رشد 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 14004512227 )سهامی خاص(سامانه رونق فروش رازق

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10260550189 )مسئولیت محدود(سامانه ساز دلفین آپادنا 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/11/18 10320495120 )سهامی خاص(سامانه صنعت طاها 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 10590039575 ) بامسئولیت محدود(سامانه گسترداده هاي مبنا 

ایرانیان  سامانه هاي آزاد فناوري اطالعات ایده آل آینده
 )سهامی خاص(

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/02 10840450680

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/02/17 10980059395 )سهامی خاص(سامانه هاي کنترل دقیق 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10380606768 ) مسئولیت محدود(سامانه هاي دقیق نوین ابزار 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/03/10 10320348390 )سهامی خاص(سامانه هاي هوشمند فرادریا 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/09/03 10320574996 )سهامی خاص(سامانه همراه پیچک 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري سالیک  1393/02/17 10480031282 )سهامی خاص(سامفر

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10320444107 )بامسئولیت محدود(سان نور سنا
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 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/09/03 14004214593 )سهامی خاص(سانا صنعت ماندگار  

 پارك علم وفناوري تولیدکننده یک سال 1393/02/17 10200403117 )سهامی خاص(سایا ماشین تجهیز 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/04/24 10190060197 )سهامی خاص(ساینا گستر البرز 

 نوپا دانش بنیان یک سال 1393/09/03 10660143658 )سهامی خاص(سایه خورشید بدر  

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/07/08 10103789658 )سهامی خاص(سبحان پایا پند 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 10380574607 )سهامی خاص( سبز آتیه کاوش

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10200376060 )سهامی خاص(سبز فناوران آراد 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10240085810 )بامسئولیت محدود(مبتکر سبز گستران

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/12/16 10860034310 )سهامی خاص(سبزدارو اسپادانا

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/07/22 14003484841 )با مسئولیت محدود(سپنتا پلیمر شریف 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10860088126 )مسئولیت محدود(ایرانیان سپهر افزار 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/07/22 10320210320 )با مسئولیت محدود(سپهر سیستم اندیش 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 10570017789 ) با مسئولیت محدود(سپهراورنگ سپنتا

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10700167132 )تعاونی( پرتو گلستانسترون 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/03/31 10103060622 )سهامی خاص(ستیغ فرا افق

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10195010460 )بامسئولیت محدود(سخت افزار کندو پردازش

  افزاري راه سبز چهلستون  افزاري و نرم  سخت
 )سهامی خاص( 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10260470830

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10190052370 )بامسئولیت محدود(سدرین دارو البرز

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/27 14003370000 )با مسئولیت محدود(سرا ژن آمل 
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 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1392/09/02 10103537403 )سهامی خاص(سرو هیدرولیک پویا 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/04/24 14003058340 )سهامی خاص(سروشان ایده کاوان 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10260387887 )سهامی خاص(سفیر سبز اصفهان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/25 10200387562 )با مسئولیت محدود(سالمت پخش یلدا

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/25 10260563357 )سهامی خاص(سالمت گستران آرایان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10530303909 )بامسئولیت محدود(سلمان پژوهش شیراز

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/11/18 10103912969 )سهامی خاص(سلول بافت زیست 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/04/24 10320889367 )سهامی خاص(سلول فن آور دارو 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 14000171036 )سهامی خاص(سماانرژي سیستم 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10320535207 )بامسئولیت محدود(سنجش خودرو رایا صنعت

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10820101855 )مسئولیت محدود(سنگ عقاب الوند همدان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/25 10200410406 )با مسئولیت محدود(سهند آزماي آرمان

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10260624848 )خاصسهامی (سهند صنعت پارتیکان

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/02/06 10980290690 )مسئولیت محدود(سوده کوه پردیس 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان یک سال 1392/09/02 10380369053 )سهامی خاص(سورن تک توس 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 10780160611 ) با مسئولیت محدود(سورین ماشین جاوید

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10320155025 )سهامی خاص(سوریا سامان هور 

 بنیان تولید کننده کاالخدمت دانش دو سال 1393/06/17 10320734900 )سهامی خاص(سوالر کار مهر 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 14000262043 )بامسئولیت محدود  (سی زان پردازش کویر 

 شرکتهاي صنعتی دو سال 1393/08/10 10102650713 )سهامی خاص(سیاالت حفاري پارس 
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 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/09/15 10320748606 )سهامی خاص(سیب زیست فن

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10260578190 )مسئولیت محدود(سیتو متین ژن ایمن 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/08/10 10320143198 )مسئولیت محدود(سیستم هاي نهفته ایرانیان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/04/24 10320561395 )با مسئولیت محدود(سیما رایان شریف 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/03/31 10320828525 سینا بیوسان سهامی خاص

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/02 10200413530 )با مسئولیت محدود(سینا دژ سهند 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10861233471 ) سهامی خاص(سیگنال صاعقه کویر 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10380474522 )سهامی خاص(شاخص صنعت پارس 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/04/24 10320446643 )سهامی خاص(شار پرتو ایرانیان 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/12/16 10380415184 )سهامی خاص(شبکه ارتباطات طالیی شرق

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/09/15 14003988258 )مسئولیت محدود(شبکه توسعه فناوري پزشکی شونیز 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10861135082 )مسئولیت محدود(شبکه فرا پیوند 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10360028557 )سهامی خاص(شبکه گستر پیام آوران کویر 

 بنیانتولید کننده کاالخدمت دانش  دو سال 1393/10/06 10102424822 )سهامی خاص(شبیه سازان ایمن

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 14004070687 )با مسئولیت محدود(شبیه سازان پیشرفته ابراهیمی 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 14003771079 ) سهامی خاص(شتاب خودرو خراسان شمالی 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10380494443 )مسئولیت محدود(شرق آزما بارثاوا 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 14004527585 )سهامی خاص(شرکت اندیشه سازان سالمت پارسیان 

 شرکتهاي صنعتی دوسال 1393/10/27 10740077013 خاص شرکت رصد خانه کاسین لرستان سهامی

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/04/24 14003830952 )سهامی خاص(شریف سازه آزما 
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 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/07/22 10320590160 )با مسئولیت محدود( شریف نانو پارس

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/04/24 14003876918 )با مسئولیت محدود(شفا ایمن سرم دارو 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 10200347832 )سهامی خاص(شفا پژوهان سبز 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10590048982 )بامسئولیت محدود( شفا نگر نظري

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10420342872 )سهامی خاص(شهاب پرتو صنعت پارس اهواز 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 14004206548 )سهامی خاص(شیرسازان زالن شیران شاهرود 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10260643865 )بامسئولیت محدود (شیرین سالمت پارتیکان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/09/15 10103101865 )مسئولیت محدود(شیرین سویا پرشیا 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/10/06 10700083530 )سهامی خاص(شیما فیلم 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 10260668738 )سهامی خاص(شیمی زیست فناوران سبز

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/17 14003962365 )سهامی خاص(شیمی سبز کیمیا گلستان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/27 10260686792 )سهامی خاص(شیمیائی سانلی سپاهان 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10840422139 )سهامی خاص(صافات انرژي یزد 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 10320706401 ) بامسئولیت محدود(صبا ارتباط شریف 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/10/06 10103738479 )سهامی خاص(صبا سیستم صدرا 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10320094746 )سهامی خاص(صدر نشینان ساحل

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 14004156490 )با مسئولیت محدود(صدرا زیست ژن 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 14004043916 )خاصسهامی (صدرا طرح و تجهیز اسپادانا 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/10/27 10103118321 )سهامی خاص(صدرا فن پرداز 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/01/23 10103713986 )مسئولیت محدود(صدرا گستر هوا دریا 
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، منوط به استعالم دستگاه اجرا کننده ها و اختراعات سازي نوآوري بنیان و تجاري ها و مؤسسات دانش قانون حمایت از شرکتهاي  استفاده از هرگونه حمایت*
در صورتی که  و باشد ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا و تایید آن از سوي این دبیرخانه می ص شرکتحمایت از دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تشخی

  .هاي تایید شده حمایت نماید بر طبق قانون و مقررات مربوط مسئول خواهد بود بدون هماهنگی با دبیرخانه کارگروه، از شرکت
مطابق دستورالعمل اجرایی آن نوع حمایت که به صورت تفصیلی به تصویب کارگروه ارزیابی و تشخیص  ،هاي قانون حمایتاجرایهر کدام از الزم است *

  .بنیان و نظارت بر اجرا و سایر مراجع ذیربط قانونی رسیده است، باشد ها و موسسات دانش شرکت
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خدمات / نام کامل هاي تولیدکننده کاال
 )به ترتیب حروف الفبا(بنیان  دانش

 شناسه ملی
  تاریخ تایید
 کارگروه

  مدت زمان 
استفاده از 

مزایاي 
 قانون

 وضعیت تایید شرکت

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10320604777 )سهامی خاص(پارسیان صدرا ماهان 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/11/18 10102450690 )بامسئولیت محدود(صدور احرار شرق 

 نوپادانش بنیان  یک سال 1393/09/03 10320145998 )با مسئولیت محدود(صفر یک ایده همراه 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/02/06 10101787334 )سهامی خاص(صنایع ارتباطی نسیم همراه 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/06/17 10380250570 )سهامی خاص(صنایع ارتوپدي پارس 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10460117392 )سهامی خاص( صنایع الکترونیک فرتاك کنترل

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/02/17 10103728909 )سهامی خاص(صنایع الکترونیک شریف تراشه 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/06/25 10102142460 )مسئولیت محدود(صنایع پایا مد الکترونیک

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/02/06 10102920738 )سهامی خاص(سامان نیرو  صنایع پویا الکترو

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/08/10 10380645347 )سهامی خاص(صنایع پیشرفته هوا خورشید 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/27 14000253088 )سهامی خاص(صنایع تگرگ آروین 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10980052175 )مسئولیت محدود(گازي گردون صنایع جک 

 شرکتهاي صنعتی دو سال 1393/06/02 10101423898 )سهامی خاص(صنایع شیمی ساختمان آبادگران

 نوپا دانش بنیان یک سال 1393/09/03 10380594129 )سهامی خاص(صنایع شیمیایی و رنگسازي الوان ژیک 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/08/10 10780097410 )سهامی خاص(صنایع فرا توسعه کیاسا 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 10320755874 ) سهامی خاص(صنایع کفا اوج گیتی

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10380417663 )سهامی خاص(صنایع کیان ترانسفوي خراسان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/27 10195011758 )با مسئولیت محدود(صنایع مهندسی مهر آساي میالد 

 شرکتهاي صنعتی دو سال 1393/10/27 10101316623 )سهامی خاص(صنایع میکرو موج 

 دانش بنیان نوپا سالیک  1393/06/02 10260686564 )سهامی خاص(صنایع نورا الیه نگار 



 21/02/94تاریخ به روز رسانی               :قانون ها و موسسات مشمول استفاده از مزایاي  فهرست شرکت

 
 
 
 
 

 

، منوط به استعالم دستگاه اجرا کننده ها و اختراعات سازي نوآوري بنیان و تجاري ها و مؤسسات دانش قانون حمایت از شرکتهاي  استفاده از هرگونه حمایت*
در صورتی که  و باشد ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا و تایید آن از سوي این دبیرخانه می ص شرکتحمایت از دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تشخی

  .هاي تایید شده حمایت نماید بر طبق قانون و مقررات مربوط مسئول خواهد بود بدون هماهنگی با دبیرخانه کارگروه، از شرکت
مطابق دستورالعمل اجرایی آن نوع حمایت که به صورت تفصیلی به تصویب کارگروه ارزیابی و تشخیص  ،هاي قانون حمایتاجرایهر کدام از الزم است *

  .بنیان و نظارت بر اجرا و سایر مراجع ذیربط قانونی رسیده است، باشد ها و موسسات دانش شرکت
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خدمات / نام کامل هاي تولیدکننده کاال
 )به ترتیب حروف الفبا(بنیان  دانش

 شناسه ملی
  تاریخ تایید
 کارگروه

  مدت زمان 
استفاده از 

مزایاي 
 قانون

 وضعیت تایید شرکت

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10861561230 )مسئولیت محدود(صنایع ارتباطی آوا کیش 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10260506386 )مسئولیت محدود(صنایع پاالیش پروشات پاالد 

  پارساصنایع تولیدي و فنی مهندسی پایش بسامد 
 ) سهامی خاص( 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10380587355

 نوپادانش بنیان  یک سال 1393/11/18 10530450373 )سهامی خاص(صنایع دانش بنیان موعود 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10530514531 ) سهامی خاص(صنایع رشد نیک حیات 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1392/09/30 10102928210 )سهامی خاص(صنایع زیست فناوري کارا 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/03/03 10102027002 )سهامی خاص(صنایع سامانه هاي راه دور

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10200310847 ) سهامی خاص(صنایع نوین اندیش سهند آرام 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10530411659 ) سهامی خاص(صنعت آوران ویستا 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/12/16 10380436530 )سهامی خاص(صنعت پروژه توس 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10820110595 )سهامی خاص(تجارت الوند بسپار صنعت 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1392/09/02 10102329421 )سهامی خاص(صنعت سامانه فردا 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/12/16 10860390025 )سهامی خاص(صنعت کاران الکترونیک مراغه 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/07/08 10380542445 )سهامی خاص(صنعت نما جوان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10800165486 )بامسئولیت محدود( صنعت و فناوري هوشمند خلیج فارس

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/17 14004002594 )سهامی خاص(صنعتی توسعه بسپارش نانو سلولزي کاسپین 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/10/06 10760087692 )سهامی خاص(صنعتی خزرالکتریک 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 14003511556 )با مسئولیت محدود(صنعتی کماچ چهلدختر شاهرود 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/04/24 10320582420 )با مسئولیت محدود(پایور صنعتی معدنی کاوا صنعت 



 21/02/94تاریخ به روز رسانی               :قانون ها و موسسات مشمول استفاده از مزایاي  فهرست شرکت

 
 
 
 
 

 

، منوط به استعالم دستگاه اجرا کننده ها و اختراعات سازي نوآوري بنیان و تجاري ها و مؤسسات دانش قانون حمایت از شرکتهاي  استفاده از هرگونه حمایت*
در صورتی که  و باشد ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا و تایید آن از سوي این دبیرخانه می ص شرکتحمایت از دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تشخی

  .هاي تایید شده حمایت نماید بر طبق قانون و مقررات مربوط مسئول خواهد بود بدون هماهنگی با دبیرخانه کارگروه، از شرکت
مطابق دستورالعمل اجرایی آن نوع حمایت که به صورت تفصیلی به تصویب کارگروه ارزیابی و تشخیص  ،هاي قانون حمایتاجرایهر کدام از الزم است *

  .بنیان و نظارت بر اجرا و سایر مراجع ذیربط قانونی رسیده است، باشد ها و موسسات دانش شرکت
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خدمات / نام کامل هاي تولیدکننده کاال
 )به ترتیب حروف الفبا(بنیان  دانش

 شناسه ملی
  تاریخ تایید
 کارگروه

  مدت زمان 
استفاده از 

مزایاي 
 قانون

 وضعیت تایید شرکت

 وفناوريتولیدکننده پارك علم  یک سال 1393/02/17 10680063961 )سهامی خاص(صنعتی شهد زاگرس جهان بین 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/09/03 10660144304 )سهامی خاص(طاق شیب سامانه پرداز  

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 10200329645 )با مسئولیت محدود(طب صنعت دقیق 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/27 14004514647 )با مسئولیت محدود(طراح ژاو صنعت 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/09/03 10660162295 )با مسئولیت محدود(صنعت سازان روتابی  طراح 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/06/02 10260589518 )مسئولیت محدود(طراحان ایرسا تاواتا 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/06/17 10102354659 )سهامی خاص(طراحان تجهیزات صنعتی پیشگام 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/25 10200408261 )با مسئولیت محدود(طراحان فن آوري هاي طبی متین

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10380667580 )سهامی خاص(طراحان ماشین حجازیان 

  امیرکبیرطراحی هوا گرد سیمرغ گوهر مهندسی 
 )سهامی خاص( 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 14003969357

طراحی و تولید ادوات پیشرفته الکترونیک ایرانیان هیبرید 
 )با مسئولیت محدود(شمال 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/04/24 10862054153

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/06/25 10102873756 )مسئولیت محدود(طراحی و مهندسی توان الکتریک پویش

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10260325115 )سهامی خاص(طراحی و مهندسی رویان مبدل 

  سامانه هاي الکترونیک آترون طراحی ومهندسی
 )بامسئولیت محدود(

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/10/06 10320793414

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1392/09/30 10101703898 )سهامی خاص(طراحی مهندسی ارتباطات بسامد آزما 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10780141398 )سهامی خاص(طراحی مهندسی بیتا صنعت ریلی 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10260411073 )سهامی خاص(طراحی و فرایندهاي شیمیایی فراتک 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1392/12/17 10101373710 )با مسئولیت محدود(مهندسی سنتام طراحی و 



 21/02/94تاریخ به روز رسانی               :قانون ها و موسسات مشمول استفاده از مزایاي  فهرست شرکت

 
 
 
 
 

 

، منوط به استعالم دستگاه اجرا کننده ها و اختراعات سازي نوآوري بنیان و تجاري ها و مؤسسات دانش قانون حمایت از شرکتهاي  استفاده از هرگونه حمایت*
در صورتی که  و باشد ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا و تایید آن از سوي این دبیرخانه می ص شرکتحمایت از دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تشخی

  .هاي تایید شده حمایت نماید بر طبق قانون و مقررات مربوط مسئول خواهد بود بدون هماهنگی با دبیرخانه کارگروه، از شرکت
مطابق دستورالعمل اجرایی آن نوع حمایت که به صورت تفصیلی به تصویب کارگروه ارزیابی و تشخیص  ،هاي قانون حمایتاجرایهر کدام از الزم است *

  .بنیان و نظارت بر اجرا و سایر مراجع ذیربط قانونی رسیده است، باشد ها و موسسات دانش شرکت
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خدمات / نام کامل هاي تولیدکننده کاال
 )به ترتیب حروف الفبا(بنیان  دانش

 شناسه ملی
  تاریخ تایید
 کارگروه

  مدت زمان 
استفاده از 

مزایاي 
 قانون

 وضعیت تایید شرکت

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10260593838 )سهامی خاص(طراوت سبز ثمین 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10380526245 )سهامی خاص(طرح گستر تیدا 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/12/16 10320199654 )سهامی خاص(طرح و توسعه حصین ایمن

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/11/18 10100231246 )با مسئولیت محدود(طرسام 

 نوپادانش بنیان  یک سال 1393/12/16 10260690242 )سهامي خاص(طعم و رنگ فریر

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/08/10 14003847613 )سهامی خاص(طنین پرداز پاسارگاد 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/06/02 10103932062 )با مسئولیت محدود( طیف ارتباط جنوب

 کننده کاالخدمت دانش بنیانتولید  دو سال 1393/08/10 10102875710 )مسئولیت محدود(طیف پردازان سپهر 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 14004005637 )بامسئولیت محدود(طیف سنج پیشرو پژوهش

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/04/24 10102935678 )سهامی خاص(عصر گویش پرداز 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/07/22 10840445884 )سهامی خاص(علم اندیشان عمران کویر 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/02 10840440461 )سهامی خاص(علم و فناوري اطالعات مکانی ایساتیس 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/02/17 10104081290 )سهامی خاص(علم وتوسعه رسانا

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10360060883 )سهامی خاص( علم وفن آوري پیتک آسا 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10360058550 )سهامی خاص(علم وفناوري آریا بد نوین 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/03/03 10320440399 )سهامی خاص(عمید رایانه شریف  

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 10320891651 )سهامی خاص(فاتح آسمان شریف 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/03/10 10320629975 )با مسئولیت محدود(فاوا پردازان کارا 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10320721810 )سهامی خاص(ایرانیانفر ژن پویش 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1392/11/20 10101941300 )سهامی خاص(فرا افرند 



 21/02/94تاریخ به روز رسانی               :قانون ها و موسسات مشمول استفاده از مزایاي  فهرست شرکت

 
 
 
 
 

 

، منوط به استعالم دستگاه اجرا کننده ها و اختراعات سازي نوآوري بنیان و تجاري ها و مؤسسات دانش قانون حمایت از شرکتهاي  استفاده از هرگونه حمایت*
در صورتی که  و باشد ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا و تایید آن از سوي این دبیرخانه می ص شرکتحمایت از دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تشخی

  .هاي تایید شده حمایت نماید بر طبق قانون و مقررات مربوط مسئول خواهد بود بدون هماهنگی با دبیرخانه کارگروه، از شرکت
مطابق دستورالعمل اجرایی آن نوع حمایت که به صورت تفصیلی به تصویب کارگروه ارزیابی و تشخیص  ،هاي قانون حمایتاجرایهر کدام از الزم است *

  .بنیان و نظارت بر اجرا و سایر مراجع ذیربط قانونی رسیده است، باشد ها و موسسات دانش شرکت
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خدمات / نام کامل هاي تولیدکننده کاال
 )به ترتیب حروف الفبا(بنیان  دانش

 شناسه ملی
  تاریخ تایید
 کارگروه

  مدت زمان 
استفاده از 

مزایاي 
 قانون

 وضعیت تایید شرکت

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10260336581 )سهامی خاص(فرا تحقیق سپاهان

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10820107354 )مسئولیت محدود(هگمتان فرا سامانه نوین 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10320873878 )سهامی خاص(فرا صنعت فرتاك پرتو 

 بنیان نوپادانش  یک سال 1393/07/08 10720296725 )بامسئولیت محدود(فراپردازش امن گیل 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10260419864 )مسئولیت محدود(فراپژوه پیشرو 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10530452210 )سهامی خاص(فراتک نوین پارسه 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 14003801487 )سهامی خاص(فرادید صنعت ماهتاب 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/07/22 10840438732 )سهامی خاص(فراز آسمان توسعه یزد 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/07/08 10103027084 )بامسئولیت محدود(فراز صنعت شریف 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 14004391517 )سهامی خاص(فراز صنعت عایق اسپادانا

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/02/17 10260430962 )سهامی خاص(فراکوش سپاهان 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10380611392 )مسئولیت محدود(فرانگرش جهان الکترونیک 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10530487067 )سهامی خاص(فراورده هاي زیستی پردیس رشد مهرگان  

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10320591600 )بامسئولیت محدود (فرایند پیشرفته آینده ایرانیان 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان یک سال 1393/02/06 10101736822 )سهامی خاص(فرآورده هاي پویش دارو 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 10102963802 )سهامی خاص( فرآورده هاي زیست پلیمري آتین

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10360059055 )سهامی خاص(فرآوري مواد معدنی سانیاتیس شرق

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/10/27 10102234288 )با مسئولیت محدود(فرآیند ارقام پرداز 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/12/16 10103434457 )بامسئولیت محدود(پردیس سینا  فرآیند

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/10/27 10102373049 )با مسئولیت محدود(فرآیند نیرو پرواز 
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خدمات / نام کامل هاي تولیدکننده کاال
 )به ترتیب حروف الفبا(بنیان  دانش

 شناسه ملی
  تاریخ تایید
 کارگروه

  مدت زمان 
استفاده از 

مزایاي 
 قانون

 وضعیت تایید شرکت

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/17 10260614098 )سهامی خاص(فکور پردازش چهلستون 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10320205048 )سهامی خاص(فالت صنعت ایده

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/10/06 10100029343 )سهامی خاص(فن اوري مقتدر 

 کاالخدمت دانش بنیانتولید کننده  دو سال 1393/01/23 10103086382 )محدود مسئولیت(فن آموز تجهیز آسیا 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10320182594 )بامسئولیت محدود(فن آور آمیزه پیشرفته

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10570008110 )با مسئولیت محدود(فن آوران البرز اندیشه 

 شرکتهاي صنعتی دو سال 1393/10/06 10320670547 )با مسئولیت محدود(فن آوران برتر اندیش فرسب 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 10320233206 )با مسئولیت محدود(فن آوران تجهیزات نانو آزما 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/07/08 10103729705 )بامسئولیت محدود(فن آوران دارویی رشد پارسیان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10660157578 )سهامی خاص(فن آوران کاشت زاگرس 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/07/22 10320148116 )با مسئولیت محدود(فن آوري ارتباطات نوري امین  

 دانش بنیانتولید کننده کاالخدمت  دو سال 1393/06/17 10102036521 )سهامی خاص(فن آوري زیستی طبیعت گرا 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10610128340 )سهامی خاص(فن آوري کرد ژن 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1392/11/20 10102493560 )سهامی خاص(فن آوري زیستی رز فارمد 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان سالدو  1393/01/23 10102138860 )سهامی خاص( فن آوري موج خاور 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/11/18 10260337910 )سهامی خاص(فن گستر پویا 

 شرکتهاي صنعتی دو سال 1393/08/10 10101337277 )سهامی خاص(فن نیرو 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10862069133 )سهامی خاص(فناور نانو پژوهش مرکزي 

 شرکتهاي صنعتی دو سال 1393/10/06 10103415180 )با مسئولیت محدود(فناوران اطالعات وستا 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10960036384 )سهامی خاص(فناوران اندیشه سینا 
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خدمات / نام کامل هاي تولیدکننده کاال
 )به ترتیب حروف الفبا(بنیان  دانش

 شناسه ملی
  تاریخ تایید
 کارگروه

  مدت زمان 
استفاده از 

مزایاي 
 قانون

 وضعیت تایید شرکت

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/07/08 14003220702 )بامسئولیت محدود(فناوران آینده نگر پویا پارس 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 10320894713 )سهامی خاص(فناوران بایا مد 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 14004405535 )بامسئولیت محدود(فناوران پیشگام رازي

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 14003513919 )بامسئولیت محدود(فناوران جراح یار شریف

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 14003704050 )سهامی خاص(فناوران دنیاي واقعیت مجازي لیان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 14004466913 )سهامی خاص(فناوران زیست سبز دریا

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/03/31 10320857834 )سهامی خاص(شریففناوران سامانه هاي راهبردي 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10530493258 )سهامی خاص(فناوران سنجش فارس 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10610123439 )بامسئولیت محدود(فناوران صنعت پزشکی آدرین آبیدر

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 14004547132 )سهامی خاص(آذربایجانفناوران کامپوزیت 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1392/11/20 10102788540 )با مسئولیت محدود(فناوران نانو مقیاس 

 کاالخدمت دانش بنیانتولید کننده  دو سال 1393/03/31 10320410630 )سهامی خاص(فناوري ارتباطات سیار اشتاد پارس

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/12/16 10320423962 )سهامی خاص(فناوري اطالعات پاسکال سیستم پویا 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 10380598764 )با مسئولیت محدود(فناوري اطالعات پردازش گستر راتا 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/06/02 10260518986 )خاصسهامی (فناوري اطالعات ثانیه 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10360047443 )سهامی خاص(فناوري اطالعات سروش شرق

  فناوري اطالعات و ارتباطات امن مهیمن 
 )با مسئولیت محدود(

 دانش بنیان تولید کننده کاالخدمت دو سال 1392/09/02 10320209742

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/17 14003243022 )با مسئولیت محدود(فناوري پیشرفته کاوشگر نیاز فردا 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/08/10 10102853985 )مسئولیت محدود(فناوري دارویی درسا به ساز 
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خدمات / نام کامل هاي تولیدکننده کاال
 )به ترتیب حروف الفبا(بنیان  دانش

 شناسه ملی
  تاریخ تایید
 کارگروه

  مدت زمان 
استفاده از 

مزایاي 
 قانون

 وضعیت تایید شرکت

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10260689704 )سهامی خاص(فناوري غذا و سالمت پویان 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10260448926 )سهامی خاص(فناوري هاي نوین فدك

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 14004329964 )سهامی خاص(فناوري و ابداع نوآوران سامانه اطلس 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10860175484 )سهامی خاص(فناوري و مهندسی طیف زمین 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10530417903 )سهامی خاص(فناوري ازدیاد برداشت فارس 

 وفناوريتولیدکننده پارك علم  یک سال 1393/02/17 10260491352 )سهامی خاص(فناوري اطالعات آرامین 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/03/03 14002948580 )با مسئولیت محدود(فناوري آنتن هاي کارن  

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10260433722 )سهامی خاص(فناوري پایا مواد 

 کاالخدمت دانش بنیانتولید کننده  دو سال 1393/10/06 10102746666 )سهامی خاص(فنآوران کیسم

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 10260683688 )سهامی خاص(فنی مهندسی ایرانیان بروگرد زاگرس

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/12/16 10260603073 )سهامی خاص(فنی مهندسی ایرمان تک سپاهان

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10260621636 )خاصسهامی (فنی مهندسی آتیه سازان نوین آتبین 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/10/06 10861178960 )سهامی خاص(فنی مهندسی آلفا نیروي آریا 

 نوپادانش بنیان  یک سال 1393/11/18 10260637919 )بامسئولیت محدود(فنی مهندسی بسپار صنعت آبنوس 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 10200399189 )سهامی خاص(فنی مهندسی پدید آوران مبتکر 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 10860046660 )سهامی خاص(فنی مهندسی تابان گوهر نفیس 

 بنیان نوپادانش  یک سال 1393/12/16 10200377310 )سهامی خاص(فنی مهندسی رگا رسانه گستر ارك 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/06/17 10861331782 )سهامی خاص(فنی مهندسی فرا عمران نگار 

فنی مهندسی فناوري سامانه هاي مولدقدرت کاسپین موتور 
 )سهامی خاص(

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10980068880
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خدمات / نام کامل هاي تولیدکننده کاال
 )به ترتیب حروف الفبا(بنیان  دانش

 شناسه ملی
  تاریخ تایید
 کارگروه

  مدت زمان 
استفاده از 

مزایاي 
 قانون

 وضعیت تایید شرکت

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10420327557 )سهامی خاص(ماشین محرك نوپویان فنی مهندسی فناوري

  فنی و مهندسی افالك الکترونیک غرب لرستان
 )سهامی خاص(

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10740088422

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/09/15 10260621581 )سهامی خاص(فنی و مهندسی ایده پردازان وطن 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10260613969 )سهامی خاص(فنی و مهندسی ایده سازان پیشرو صنعت 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10240118781 )بامسئولیت محدود(فنی و مهندسی باد افرا انرژي برق آسا 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/08/10 10200457911 ) سهامی خاص(فنی و مهندسی پاینده صنعت آرتا سام 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10320689140 )بامسئولیت محدود(فنی و مهندسی تکسازان ایده پرداز آمن

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/06/17 10103401320 )مسئولیت محدود(فنی و مهندسی دقت آزما آسیا 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/11/18 14003405301 )بامسئولیت محدود(فنی و مهندسی سنا برق توان 

 دانش بنیانتولید کننده کاالخدمت  دو سال 1393/12/16 10260597939 )سهامی خاص(فنی و مهندسی فن آوران فراهوا فضا

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 10260650303 )سهامی خاص(فنی و مهندسی کامپوزیت گستر سپاهان 

فنی و مهندسی مکاترونیک کهکشان سخت افزار سهند 
 )سهامی خاص(

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/02 10260701540

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/10/06 10103287770 )سهامی خاص(فنی ومهندسی اهرام فن آوري آذرخش

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/27 14003300372 )سهامی خاص(فنی ومهندسی دانه رست آسیا 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10530488239 )مسئولیت محدود(فنی مهندسی اطالع افزار آویژه 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10840444919 )مسئولیت محدود(فنی مهندسی ایلیا ایساتیس یزد 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10700114521 )سهامی خاص(دشت گرگان  فنی مهندسی پایکار بنیان

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10530464162 )سهامی خاص(فنی مهندسی پوران صنعت خلیج فارس 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10530471238 )سهامی خاص(فنی مهندسی پیشتازان خالقیت صنعت غذا 



 21/02/94تاریخ به روز رسانی               :قانون ها و موسسات مشمول استفاده از مزایاي  فهرست شرکت

 
 
 
 
 

 

، منوط به استعالم دستگاه اجرا کننده ها و اختراعات سازي نوآوري بنیان و تجاري ها و مؤسسات دانش قانون حمایت از شرکتهاي  استفاده از هرگونه حمایت*
در صورتی که  و باشد ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا و تایید آن از سوي این دبیرخانه می ص شرکتحمایت از دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تشخی

  .هاي تایید شده حمایت نماید بر طبق قانون و مقررات مربوط مسئول خواهد بود بدون هماهنگی با دبیرخانه کارگروه، از شرکت
مطابق دستورالعمل اجرایی آن نوع حمایت که به صورت تفصیلی به تصویب کارگروه ارزیابی و تشخیص  ،هاي قانون حمایتاجرایهر کدام از الزم است *

  .بنیان و نظارت بر اجرا و سایر مراجع ذیربط قانونی رسیده است، باشد ها و موسسات دانش شرکت
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خدمات / نام کامل هاي تولیدکننده کاال
 )به ترتیب حروف الفبا(بنیان  دانش

 شناسه ملی
  تاریخ تایید
 کارگروه

  مدت زمان 
استفاده از 

مزایاي 
 قانون

 وضعیت تایید شرکت

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10260469983 )سهامی خاص(فنی مهندسی سنجش گستر صنعت سپاهان 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10420320380 )سهامی خاص(فنی مهندسی مبتکرکاران آسانا 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10360000453 )سهامی خاص(فنی و مهندسی ایستا ارتباط کاوشگر 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10960036629 )سهامی خاص(پروژه خلیج فارس فنی و مهندسی آرتا 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/02/17 10320229682 )سهامی خاص(فنی و مهندسی آرتا صنعت پیام 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10260636177 )سهامی خاص(فنی و مهندسی پارس چاپگر اسپادانا 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/06/02 10260479253 )سهامی خاص(فنی و مهندسی رایان تحلیل سپاهان

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10380356343 )سهامی خاص(فنی و مهندسی کاوش صنعت توس 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1392/11/20 10103118072 )مسئولیت محدودبا (فنی و مهندسی نورآفرین ایده 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/03/31 10103791260 )سهامی خاص(فهم الکترونیک

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/06/17 10260458629 )سهامی خاص(فیل آباد طال 

 شرکتهاي صنعتی دو سال 1393/11/18 10102011528 )بامسئولیت محدود( قاصدك سامانه

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/11/18 10860032662 )سهامی خاص(قائم رایانه عرش 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/09/03 10820091729 )با مسئولیت محدود(قرن سازبهاران  

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/07/08 10660179661 )سهامی خاص(فراور دارو قصر 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10380616553 )سهامی خاص(قطعه سازي و مجموعه سازي کاویان شرق

 بنیانتولید کننده کاالخدمت دانش  دو سال 1393/03/10 10320305540 )سهامی خاص(کار آمدان ماندگار سیستم

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/06/17 10380558810 )سهامی خاص(کارا صنعت تدبیر پایا 

کارخانجات تولیدي المپ بسیارکم مصرف بهنور یزد 
 )سهامی خاص(

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/10/06 10840056884



 21/02/94تاریخ به روز رسانی               :قانون ها و موسسات مشمول استفاده از مزایاي  فهرست شرکت

 
 
 
 
 

 

، منوط به استعالم دستگاه اجرا کننده ها و اختراعات سازي نوآوري بنیان و تجاري ها و مؤسسات دانش قانون حمایت از شرکتهاي  استفاده از هرگونه حمایت*
در صورتی که  و باشد ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا و تایید آن از سوي این دبیرخانه می ص شرکتحمایت از دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تشخی

  .هاي تایید شده حمایت نماید بر طبق قانون و مقررات مربوط مسئول خواهد بود بدون هماهنگی با دبیرخانه کارگروه، از شرکت
مطابق دستورالعمل اجرایی آن نوع حمایت که به صورت تفصیلی به تصویب کارگروه ارزیابی و تشخیص  ،هاي قانون حمایتاجرایهر کدام از الزم است *

  .بنیان و نظارت بر اجرا و سایر مراجع ذیربط قانونی رسیده است، باشد ها و موسسات دانش شرکت
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خدمات / نام کامل هاي تولیدکننده کاال
 )به ترتیب حروف الفبا(بنیان  دانش

 شناسه ملی
  تاریخ تایید
 کارگروه

  مدت زمان 
استفاده از 

مزایاي 
 قانون

 وضعیت تایید شرکت

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/10/27 10103162464 )خاصسهامی (کارسازان فرا داده ایرانیان

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/07/08 10420341001 )بامسئولیت محدود(کاشفان پویاي تات 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/12/16 10102477277 )سهامی خاص(کامپوزیت اسیا 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/09/03 10660176669 )با مسئولیت محدود(راهکار سامانه  کامیار الکترونیک 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 14004206227 )سهامی خاص(کانی پالست شیلر

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 14003034011 )سهامی خاص(کانی صنعت شاهوار

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10200422246 )سهامی خاص(کاوش ابزار پزشکی کیا 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/06/02 10260647780 )سهامی خاص(کاوش انرژي پاسارگاد

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 10320649273 )سهامی خاص(کاوش فرایند شیمی 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 14004014966 )خاصسهامی (کاوش گران راز دانش

 شرکتهاي صنعتی دو سال 1393/12/16 10102918458 )بامسئولیت محدود(کاوش مکانیزه فن آور 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10320377700 )بامسئولیت محدود(کاوشگران آمیزه هاي برتر

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/04/24 14003733925 )محدودبا مسئولیت (کاوه ربات صنعت شریف 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/07/22 10100226738 )سهامی خاص(کرانگین

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10183003704 )بامسئولیت محدود(آسیاکشت بافت گیاهان داروئی 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/27 14004404057 )با مسئولیت محدود(کشت بافت گیاهی هیرکان 

 دانش بنیانتولید کننده کاالخدمت  دو سال 1393/04/24 10700074007 )سهامی خاص(کشت و صنعت و داروسازي گیاه اسانس 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/09/15 10101375917 )سهامی خاص(کشت وصنعت رعنا 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10380545997 )سهامی خاص(کنترل پژوهان پارت محور

 کننده کاالخدمت دانش بنیانتولید  دو سال 1393/10/06 10103601546 )سهامی خاص(کنترل سیستم خاورمیانه 



 21/02/94تاریخ به روز رسانی               :قانون ها و موسسات مشمول استفاده از مزایاي  فهرست شرکت

 
 
 
 
 

 

، منوط به استعالم دستگاه اجرا کننده ها و اختراعات سازي نوآوري بنیان و تجاري ها و مؤسسات دانش قانون حمایت از شرکتهاي  استفاده از هرگونه حمایت*
در صورتی که  و باشد ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا و تایید آن از سوي این دبیرخانه می ص شرکتحمایت از دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تشخی

  .هاي تایید شده حمایت نماید بر طبق قانون و مقررات مربوط مسئول خواهد بود بدون هماهنگی با دبیرخانه کارگروه، از شرکت
مطابق دستورالعمل اجرایی آن نوع حمایت که به صورت تفصیلی به تصویب کارگروه ارزیابی و تشخیص  ،هاي قانون حمایتاجرایهر کدام از الزم است *

  .بنیان و نظارت بر اجرا و سایر مراجع ذیربط قانونی رسیده است، باشد ها و موسسات دانش شرکت
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خدمات / نام کامل هاي تولیدکننده کاال
 )به ترتیب حروف الفبا(بنیان  دانش

 شناسه ملی
  تاریخ تایید
 کارگروه

  مدت زمان 
استفاده از 

مزایاي 
 قانون

 وضعیت تایید شرکت

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/04/24 10320328008 )سهامی خاص(کنترل فرایند امیر کبیر 

 دانش بنیان نوپا سالیک  1393/06/02 10610108069 )سهامی خاص(کنترل گسترکهربا 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/04/24 14004020057 )با مسئولیت محدود(کنترل ماشین سرو 

 دانش بنیان نوپا سال یک 1393/09/03 10660143677 )سهامی خاص(کنترل نرم افزارسوشیانس  

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/06/17 10102029441 )سهامی خاص(کوپا پژوهش 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 10320126795 )با مسئولیت محدود( کوثر فرآیند ایلیا

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/12/16 10101495849 )سهامی خاص(کوره هاي القایی دماوند 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/10/06 10320620850 )با مسئولیت محدود(کومشیان پارت پیشرفته

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/05/18 10320380673 )سهامی خاص( کیا ژن طب صدرا

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 14004644934 )سهامی خاص(کیا شیمی پردیس

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/01/23 10103976079 )سهامی خاص(کیان توربو پارس 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/02 10320596072 )سهامی خاص(کیان ژن آزما 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/08/10 10103398204 )مسئولیت محدود(کیش سایان 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/02/06 10102253535 )سهامی خاص(کیفیت تولید تکاپو 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10200431220 )بامسئولیت محدود (کیمیا ایده پرداز آذربایجان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/17 10320870160 )سهامی خاص(کیمیا پژوه درسا 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10420357394 )سهامی خاص(کیمیا پژوهان جندي شاپور

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/02 14000202519 )با مسئولیت محدود(کیمیا پژوهان مرند 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/27 10570031286 )سهامی خاص(کیمیا پژوهش ماهان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/09/03 14003747280 )با مسئولیت محدود(کیمیا فناورنوین هوشمند  



 21/02/94تاریخ به روز رسانی               :قانون ها و موسسات مشمول استفاده از مزایاي  فهرست شرکت

 
 
 
 
 

 

، منوط به استعالم دستگاه اجرا کننده ها و اختراعات سازي نوآوري بنیان و تجاري ها و مؤسسات دانش قانون حمایت از شرکتهاي  استفاده از هرگونه حمایت*
در صورتی که  و باشد ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا و تایید آن از سوي این دبیرخانه می ص شرکتحمایت از دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تشخی

  .هاي تایید شده حمایت نماید بر طبق قانون و مقررات مربوط مسئول خواهد بود بدون هماهنگی با دبیرخانه کارگروه، از شرکت
مطابق دستورالعمل اجرایی آن نوع حمایت که به صورت تفصیلی به تصویب کارگروه ارزیابی و تشخیص  ،هاي قانون حمایتاجرایهر کدام از الزم است *

  .بنیان و نظارت بر اجرا و سایر مراجع ذیربط قانونی رسیده است، باشد ها و موسسات دانش شرکت
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خدمات / نام کامل هاي تولیدکننده کاال
 )به ترتیب حروف الفبا(بنیان  دانش

 شناسه ملی
  تاریخ تایید
 کارگروه

  مدت زمان 
استفاده از 

مزایاي 
 قانون

 وضعیت تایید شرکت

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/09/03 10980190275 )با مسئولیت محدود(کیمیا گران صنعت امیر کبیر  

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10570015660 )سهامی خاص(کیمیا گران موعود 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/05/18 10320825600 )سهامی خاص( کیمیا ویژن نیکان

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/07/22 14003993740 )با مسئولیت محدود(کیمیاگران علم و صنعت رویان 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10260396502 )مسئولیت محدود(کاراپاالیه 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/06 10320279972 )با مسئولیت محدود(کارافن پرداز مبتکر مانا 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1392/12/17 10101180520 )سهامی خاص(کارخانجات آریا دیزل پارت 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان یک سال 1393/01/23 10103905169 )مسئولیت محدود( کارنو ایده آل آرمان

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/02/17 10861549700 )مسئولیت محدود(کامپیوکو اینتر کیش 

 پارك علم وفناوريتولیدکننده  یک سال 1393/02/17 10260623885 )سهامی خاص(کاوش الکترونیک سپاهان 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10820090352 )سهامی خاص(کاوش خاك آریا 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10260410959 )سهامی خاص(کاوش نیرو سپاهان 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10610125046 ) مسئولیت محدود(کاوش هوشمند کارا 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10860944782 )سهامی خاص(کاوشگران طالي سیاه 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/03/31 14003325230 )سهامی خاص(فناور زنده رودکاوشگران 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10720212117 )سهامی خاص(کاوشگران فیامین گیل 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10840439898 ) سهامی خاص(کبري سامانه 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10400022392 )سهامی خاص(کشت و کار گستر نوژان خراسان شمالی 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 10660178977 )سهامی خاص(وصنعت سالم فراور باختر کشت 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1392/11/20 10102766480 )سهامی خاص(کنترل فرآیند پاسارگاد 
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 وفناوريتولیدکننده پارك علم  یک سال 1393/02/17 10380386235 )سهامی خاص(کوشا صنعت توس 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10861901145 )سهامی خاص(کوشا فناوران پارت 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10260572044 )مسئولیت محدود(کیمیا فرایند نقش جهان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/06 10320777404 )سهامی خاص(کیمیا فناوران پردیس 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10780146700 ) سهامی خاص(کیمیا پاك پویان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 14003718137 )با مسئولیت محدود(کیمیا تراوا تک 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10720303027 )مسئولیت محدود(گراف سازه شفق 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 14004249290 )سهامی خاص(گرما چوب پارسیان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/07/08 10420356205 )سهامی خاص(گرو ه صنعتی اندیشه نیروي سپهر جنوب 

  گروه تحقیقات خدمات مخابراتی کاوشکام آسیا
 )سهامی خاص( 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1392/09/30 10102875382

  گروه توسعه داروهاي گیاهی پارس ایمن دارو 
 )سهامی خاص(

 کننده کاالخدمت دانش بنیانتولید  دو سال 1393/02/06 10103349844

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/10/27 10260553196 )سهامی خاص(گروه توسعه سیستم ساناي شرق 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/07/08 10260487830 )سهامی خاص(گروه داده ورز پیوند 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/06/25 10320484202 )مسئولیت محدود(سدیدگروه صنعتی ایمن زلزله 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/06/17 10260237358 )سهامی خاص(گروه صنعتی پاکیان کویر 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10320334237 )بامسئولیت محدود(گروه صنعتی سامان پژوه دریان

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10260599113 )سهامی خاص(گروه صنعتی سپاهان دلتاي کویر

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/11/18 10380493759 )سهامی خاص(گروه صنعتی کندر صنعت پارتیان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/02 10320234114 )محدودبا مسئولیت (گروه صنعتی و تولیدي فاران فن آریا 
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 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10420332031 )سهامی خاص(گروه صنعتی فوالدکاران جم 

 شرکتهاي صنعتی دو سال 1393/08/10 10100577370 )سهامی عام(گروه کارخانه هاي تولیدي نورد آلومینیوم 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/08/10 10200371524 )سهامی خاص(سازي آذر پیشران ماشین تبریز  گروه ماشین

  گروه مشاوران پارسین سالمت گستر هزاره سوم
 )سهامی خاص(

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 14004246282

 دانش بنیان نوپا سالیک  1393/06/02 10260620367 )سهامی خاص(گروه مهندسی رایان پژوهان کندو 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10840086533 )سهامی خاص(گروه مهندسی سپهر کویر ایساتیس 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10840430165 )سهامی خاص(گروه مهندسین آنیسا 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10860186608 )سهامی خاص(گروه نرم افزاري ایرسا 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10740086207 )سهامی خاص(گرین دام سیمرغ 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/12/16 10260264460 )سهامی خاص(گز سکه 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/04/24 10101418729 )سهامی خاص(گستران صنایع نوین پارس 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10660103246 )سهامی خاص(گسترش ارتباطات بیستون

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/17 14004049702 )با مسئولیت محدود(گسترش پردازش هاي نوین 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/03/31 14003867403 )مسئولیت محدود(سوینگسترش دانش 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10320894519 )سهامی خاص(گسترش فناوري خوارزمی

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 14004413878 )سهامی خاص(گسیل پرتو پارس

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/07/08 10260629059 )سهامی خاص(گل پونه صفاهان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/25 10200009345 )سهامی خاص(گل سهند خسرو 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 10590035607 ) سهامی خاص(گواراب سازان دشت سبز
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 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10260679387 )سهامی خاص(گوهر فرآیند خلیج فارس

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/10/27 10820020954 )سهامی خاص(گیاه بافت غرب 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/09/03 10740089822 )سهامی خاص(گیاه دارو ماداکتو 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/07/08 10320408096 )بامسئولیت محدود(گیتی افروز تابان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/02 10260645415 )سهامی خاص(گیتی پترو جی 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 14004053809 )بامسئولیت محدود (گیل نانو ژن زیست فناور 

 کاالخدمت دانش بنیانتولید کننده  دو سال 1392/09/30 10101908439 )سهامی خاص(گیاهان سبز زندگی 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/02/06 10101750412 )مسئولیت محدود(البراتوارهاي داروهاي گیاهی طبیعت زنده 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/06/17 10380286769 )سهامی خاص(الك طالیی خراسان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 14000166585 ) سهامی خاص(لرزه نفت کاو پارس 

 وفناوريتولیدکننده پارك علم  یک سال 1393/02/17 10220149228 )سهامی خاص(لیو ایجاد درخشان

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/02/06 10103208853 )سهامی خاص(هاي پیچیده  گران سیستم ماتریس تحلیل

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/09/03 10660137813 )سهامی خاص(مارال الکترونیک صنعت  

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10720145628 )سهامی خاص(ماشین سازي اندیشه شمال 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/08/10 14003710845 ) با مسئولیت محدود. (ماشین سازي صنعت فرداي آمارد

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/12/16 10340059430 )سهامی خاص(ماشین سازي گاز کربنیک شهرکرد

 شرکتهاي صنعتی دو سال 1393/08/10 10101013543 )سهامی خاص(منگان  ماشین سازي

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/08/10 10590048959 )با مسئولیت محدود(ماشین گچ فوق سبک 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/10/06 10320629483 )سهامی خاص(مان نیک طراحان سروش

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10380640912 )مسئولیت محدود(آرمان مانا پلیمر 
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 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 14004142736 )سهامی خاص(مانا ژن یاخته 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10260681308 )بامسئولیت محدود( ماهان تجهیز اصفهان

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10380655945 )مسئولیت محدود(آروین  ماهان صنعت توس

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 10320833164 )سهامی خاص(مایا زیست فرآیند 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10460122700 )سهامی خاص(متحرك سازي رویا پردازان زنجان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10660171489 )سهامی خاص(مجتمع جهان زرکاوان کرمانشاه

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10460124681 )سهامی خاص(تریتا داروي هزاره سوم مجتمع داروئی 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/04/24 10861267221 )تعاونی(مجتمع دانش بنیان کشت صنعت خرمان

 کننده کاالخدمت دانش بنیان تولید دو سال 1393/05/18 10860993176 )سهامی خاص(مجتمع صنعتی فورتکس رایانه

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10590012565 )با مسئولیت محدود(محاب صنعت ساختمان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/07/08 10260661955 )سهامی خاص(محاسبات سریع پارسیان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 10780149435 )سهامی خاص(محیط پاالیش آریا 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/08/10 10260649841 )سهامی خاص(محیط پایش کوثر 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10860041383 )سهامی خاص(محیا پردازیزد 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/17 10320684091 )سهامی خاص(مد زیست سامانه پیشرو 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/08/10 10102358589 )سهامی خاص(مدارگسترش فن اوري اطالعات 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10320833850 )سهامی خاص(مدیریت پروژه هاي توربین ارکان ایرانیان 

 شرکتهاي صنعتی دو سال 1393/03/10 10101958237 )سهامی خاص(مدیریت پروژه هاي صنعتی ابدال

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/10/27 10220165618 )با مسئولیت محدود(مدیریت پندار فناور ایده گستر 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/06/17 10102633244 )سهامی خاص(تدارکات وساخت توس  مدیریت
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در صورتی که  و باشد ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا و تایید آن از سوي این دبیرخانه می ص شرکتحمایت از دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تشخی

  .هاي تایید شده حمایت نماید بر طبق قانون و مقررات مربوط مسئول خواهد بود بدون هماهنگی با دبیرخانه کارگروه، از شرکت
مطابق دستورالعمل اجرایی آن نوع حمایت که به صورت تفصیلی به تصویب کارگروه ارزیابی و تشخیص  ،هاي قانون حمایتاجرایهر کدام از الزم است *

  .بنیان و نظارت بر اجرا و سایر مراجع ذیربط قانونی رسیده است، باشد ها و موسسات دانش شرکت
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خدمات / نام کامل هاي تولیدکننده کاال
 )به ترتیب حروف الفبا(بنیان  دانش

 شناسه ملی
  تاریخ تایید
 کارگروه

  مدت زمان 
استفاده از 

مزایاي 
 قانون

 وضعیت تایید شرکت

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/05/18 10104012285 )سهامی خاص(مدیریت توسعه برهان مبین

 صنعتیشرکتهاي  دو سال 1393/11/18 10101326136 )سهامی خاص(مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10380588016 )سهامی خاص(مزد یسنا سام نوش دارو

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/07/08 10320642997 )سهامی خاص(مزرعه دانش آرتین 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10480130691 )سهامی خاص( مسین ایده پردازان قومس 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/10/06 10102801786 )سهامی خاص(مشاوران صنعت نرم افزاري اعوان  

مشاوره وطراحی،تولیدونصب ماشین آالت صنعتی افرا 
 )مسئولیت محدود(

 بنیان تولید کننده کاالخدمت دانش دو سال 1393/07/22 10103051589

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/09/03 10380451140 )سهامی خاص(مشهد صدرا شرق 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 10530492029 )با مسئولیت محدود(معکوس صنعت نوین 

 نوپادانش بنیان  یک سال 1393/06/02 14000290858 )سهامی خاص(مغناطیس دانش پژوه کاشان 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/09/03 10260535792 )سهامی خاص(مغناطیس صنعت اصفهان  

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10420359381 )سهامی خاص(مکاترونیک سراي اکسین 

 بنیان نوپادانش  یک سال 1393/06/25 10320337337 )با مسئولیت محدود(مکان پرداز رایمند

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/04/14 10320786144 )سهامی خاص(مکانیک سنگ نفت آسیا 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1392/09/02 10320347517 )سهامی خاص(مگا موج ایرانیان 

 کاالخدمت دانش بنیانتولید کننده  دو سال 1393/12/16 10101567157 )بامسئولیت محدود(منشور سیمین

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/07/08 10380601330 )سهامی خاص(منشور فن آوري فردا ایرانیان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/27 14003966981 )با مسئولیت محدود(مه فناور ظریف دیدگانی 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان سالدو  1393/12/16 10102410805 )بامسئولیت محدود(مهادصنعت شرق  



 21/02/94تاریخ به روز رسانی               :قانون ها و موسسات مشمول استفاده از مزایاي  فهرست شرکت

 
 
 
 
 

 

، منوط به استعالم دستگاه اجرا کننده ها و اختراعات سازي نوآوري بنیان و تجاري ها و مؤسسات دانش قانون حمایت از شرکتهاي  استفاده از هرگونه حمایت*
در صورتی که  و باشد ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا و تایید آن از سوي این دبیرخانه می ص شرکتحمایت از دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تشخی

  .هاي تایید شده حمایت نماید بر طبق قانون و مقررات مربوط مسئول خواهد بود بدون هماهنگی با دبیرخانه کارگروه، از شرکت
مطابق دستورالعمل اجرایی آن نوع حمایت که به صورت تفصیلی به تصویب کارگروه ارزیابی و تشخیص  ،هاي قانون حمایتاجرایهر کدام از الزم است *

  .بنیان و نظارت بر اجرا و سایر مراجع ذیربط قانونی رسیده است، باشد ها و موسسات دانش شرکت
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خدمات / نام کامل هاي تولیدکننده کاال
 )به ترتیب حروف الفبا(بنیان  دانش

 شناسه ملی
  تاریخ تایید
 کارگروه

  مدت زمان 
استفاده از 

مزایاي 
 قانون

 وضعیت تایید شرکت

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/09/03 10660160411 )سهامی خاص(مهار مکاترونیک هوشمند  

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 14003440310 )سهامی خاص(مهرزرین روانسر

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/07/22 10320674764 )سهامی خاص( مهندسی احیا گران سالمت ماندگار

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/10/06 10102622156 )مسئولیت محدود(مهندسی اریاشیمی رسا  

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/07/22 10260306778 )سهامی خاص(مهندسی الکترونیک و کامپیوتر به پژوه 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/07/08 10320162616 )سهامی خاص(مهندسی ایمن مهان آریا 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10260673704 )سهامی خاص(مهندسی آرمان مواد صبا

 کاالخدمت دانش بنیانتولید کننده  دو سال 1393/07/08 10103022873 )سهامی خاص(مهندسی آسین فوالد 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/10/27 14003422745 )با مسئولیت محدود(مهندسی باربد پردازان باران 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10320545216 )سهامی خاص(مهندسی بازرگانی کاوش الکترونیک ماد

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/02/06 10101353920 )سهامی خاص(مهندسی بدر سیستم 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/12/16 10103767150 )سهامي خاص(مهندسی بسپار گستر آریا

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/07/08 10320894640 )سهامی خاص(مهندسی پارت سازه ساینار 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/07/08 10260692624 )سهامی خاص(سیل تک اسپادانا مهندسی پایا 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/03/31 10260321466 )سهامی خاص(مهندسی پردیسان رایانه سیستم

 نوپادانش بنیان  یک سال 1393/10/27 10320160234 )سهامی خاص(مهندسی پرشین تجهیز نیوساد 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/10/06 10260575218 )سهامی خاص(مهندسی پزشکی کاوشگران طب خوارزمی 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10480132879 )سهامی خاص(مهندسی پویا فناوران انرژي قومس 

 شرکتهاي صنعتی دو سال 1393/10/06 10102355080 )سهامی خاص(مهندسی پیماعمران نیرو 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/09/03 10102821580 )سهامی خاص(مهندسی تجهیزات برق بهین تجربه  
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، منوط به استعالم دستگاه اجرا کننده ها و اختراعات سازي نوآوري بنیان و تجاري ها و مؤسسات دانش قانون حمایت از شرکتهاي  استفاده از هرگونه حمایت*
در صورتی که  و باشد ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا و تایید آن از سوي این دبیرخانه می ص شرکتحمایت از دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تشخی

  .هاي تایید شده حمایت نماید بر طبق قانون و مقررات مربوط مسئول خواهد بود بدون هماهنگی با دبیرخانه کارگروه، از شرکت
مطابق دستورالعمل اجرایی آن نوع حمایت که به صورت تفصیلی به تصویب کارگروه ارزیابی و تشخیص  ،هاي قانون حمایتاجرایهر کدام از الزم است *

  .بنیان و نظارت بر اجرا و سایر مراجع ذیربط قانونی رسیده است، باشد ها و موسسات دانش شرکت
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خدمات / نام کامل هاي تولیدکننده کاال
 )به ترتیب حروف الفبا(بنیان  دانش

 شناسه ملی
  تاریخ تایید
 کارگروه

  مدت زمان 
استفاده از 

مزایاي 
 قانون

 وضعیت تایید شرکت

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1392/09/02 10102037746 )سهامی خاص(مهندسی تحقیق و توسعه ارتباطات صمیم رایانه 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/06/17 10320519366 )سهامی خاص(مهندسی توربو پایا انرژي نفت 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/09/15 10320775611 )مسئولیت محدود(مهندسی توسعه ادوات پویا  

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/01/23 10104035940 )سهامی خاص(مهندسی توسعه اندیش اسپادانا 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 10320561207 )سهامی خاص(مهندسی توسعه آب محیط 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 10190067495 ) بامسئولیت محدود(مهندسی توسعه گران الکترونیک رخش 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/12/16 10100041174 )بامسئولیت محدود(صنعتمهندسی جلوه 

مهندسی خدماتی تولیدي کشاورزي دانش بنیان  
 )سهامی خاص(تمیشه

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/12/16 10700175840

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1392/09/02 10101917198 )سهامی خاص(مهندسی رستافن ارتباط 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/12/16 10860213671 )سهامی خاص(مهندسی زرین سامانه شرق

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/07/08 10103518365 )بامسئولیت محدود(مهندسی زیست فناوران نجم 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/06/25 10101424451 )مسئولیت محدود(مهندسی سازگان گستر

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/07/08 10260579509 )سهامی خاص(مهندسی سامانه هاي پشتیبان تصمیم تاك بن 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 14003062524 )سهامی خاص(مهندسی سانیار بهره ور آریانا

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/12/16 10101803520 )بامسئولیت محدود(مهندسی سپهر صدري تهران 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/07/08 10260457841 )سهامی خاص(مهندسی ستراك طرح اسپادانا 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/02 10260692639 )سهامی خاص(مهندسی سریر خورشید اصفهان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/02 10260693060 )سهامی خاص(مهندسی سالمت یار حکیم 

 دانش بنیانتولید کننده کاالخدمت  دو سال 1393/10/27 10101729742 )با مسئولیت محدود(مهندسی سنجش کوشا 
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، منوط به استعالم دستگاه اجرا کننده ها و اختراعات سازي نوآوري بنیان و تجاري ها و مؤسسات دانش قانون حمایت از شرکتهاي  استفاده از هرگونه حمایت*
در صورتی که  و باشد ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا و تایید آن از سوي این دبیرخانه می ص شرکتحمایت از دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تشخی

  .هاي تایید شده حمایت نماید بر طبق قانون و مقررات مربوط مسئول خواهد بود بدون هماهنگی با دبیرخانه کارگروه، از شرکت
مطابق دستورالعمل اجرایی آن نوع حمایت که به صورت تفصیلی به تصویب کارگروه ارزیابی و تشخیص  ،هاي قانون حمایتاجرایهر کدام از الزم است *

  .بنیان و نظارت بر اجرا و سایر مراجع ذیربط قانونی رسیده است، باشد ها و موسسات دانش شرکت
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خدمات / نام کامل هاي تولیدکننده کاال
 )به ترتیب حروف الفبا(بنیان  دانش

 شناسه ملی
  تاریخ تایید
 کارگروه

  مدت زمان 
استفاده از 

مزایاي 
 قانون

 وضعیت تایید شرکت

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/04/24 10102588551 )مسئولیت محدود(مهندسی شتاب سامان پیوند 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/12/16 10260442194 )بامسئولیت محدود(مهندسی صدر آزماي سپاهان

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10320701217 )مسئولیت محدودبا (مهندسی صنعت و دانش رهپویان افالك 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/09/03 10102783448 )سهامی خاص(مهندسی طراحان نفتون آریا  

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 10320899849 )سهامی خاص(مهندسی طرح و ساخت دامون 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/12/16 10860126390 )سهامی خاص(مهندسی فالت قاره 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/04/24 10320357400 )با مسئولیت محدود(مهندسی فن آروین شریف 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/06/02 10260519894 )سهامی خاص(مهندسی فن آور پویا سپاهان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/17 10260648500 )سهامی خاص(ایده پرداز سپهر مهندسی فناوران 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/11/18 10102561810 )سهامی خاص(مهندسی فناورپتروآریا 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/04/24 10320812827 )سهامی خاص(مهندسی فناوري ذرات احسان تک 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/10/06 10320524839 )بامسئولیت محدود( مهندسی فناوري موج پردازش نیکسو 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/06/25 10260578570 )مسئولیت محدود(کاشفان نیل فام مهندسی

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 10980282074 )سهامی خاص( مهندسی کنترل نیروي تکاپو

 کاالخدمت دانش بنیانتولید کننده  دو سال 1393/12/16 10862092943 )سهامی خاص(مهندسی کویر خودرو

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10480136186 )سهامی خاص(مهندسی کیان بلور کویر

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/02/06 10101582449 )سهامی خاص(مهندسی کاوندیش سیستم 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/02/06 10101704295 )مسئولیت محدود(مهندسی گویان افزار 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/06/02 10200393720 )مسئولیت محدود(مهندسی مبتکران ماندانا پلیمر 

 شرکتهاي صنعتی دو سال 1393/11/18 10102535195 )سهامی خاص(مهندسی مشاور عصرفن آوري دانش
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، منوط به استعالم دستگاه اجرا کننده ها و اختراعات سازي نوآوري بنیان و تجاري ها و مؤسسات دانش قانون حمایت از شرکتهاي  استفاده از هرگونه حمایت*
در صورتی که  و باشد ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا و تایید آن از سوي این دبیرخانه می ص شرکتحمایت از دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تشخی

  .هاي تایید شده حمایت نماید بر طبق قانون و مقررات مربوط مسئول خواهد بود بدون هماهنگی با دبیرخانه کارگروه، از شرکت
مطابق دستورالعمل اجرایی آن نوع حمایت که به صورت تفصیلی به تصویب کارگروه ارزیابی و تشخیص  ،هاي قانون حمایتاجرایهر کدام از الزم است *

  .بنیان و نظارت بر اجرا و سایر مراجع ذیربط قانونی رسیده است، باشد ها و موسسات دانش شرکت
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خدمات / نام کامل هاي تولیدکننده کاال
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مزایاي 
 قانون

 وضعیت تایید شرکت

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10720291471 )بامسئولیت محدود  (مهندسی مهر کبودان دیلم 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/12/16 10103920334 )سهامی خاص(مهندسی موج پردازان البرز 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/08/10 10380554080 )سهامی خاص(مهندسی نرم افزار رهرو سیستم شرق 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/12/16 10260400156 )سهامی خاص(مهندسی نرم افزار سازان سپاهان 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/11/18 10101331423 )سهامی خاص(مهندسی نوآوران تک ساز صنعت 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 10320509416 )بامسئولیت محدود(نوین کنترل دقیق ربات پارس مهندسی 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 10320662242 )سهامی خاص(مهندسی هوشمند پارس زعیم 

 نوپادانش بنیان  یک سال 1393/02/17 10260586441 )مسئولیت محدود(مهندسی هوشمند حسگر پیشرو 

 شرکتهاي صنعتی دو سال 1393/12/16 10100575568 )سهامی خاص(مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا

 شرکتهاي صنعتی دو سال 1393/12/16 10101949043 )سهامی خاص(مهندسی و ساخت توربین مپنا توگا

 دانش بنیان نوپا سال یک 1393/10/06 10980098183 )با مسئولیت محدود(مهندسی یکتا کار اعتماد شمال 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/04/24 10200181661 )سهامی خاص(مهندسین مشاور اب اندیشان آذر

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/17 10660157048 )سهامی خاص(مهندسین مشاور آیسان دیسمان 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/11/18 10530235473 )بامسئولیت محدود(مهندسین مشاور زمین آب پی 

  مهندسین مشاور سطوح پلیمري ایده پژوهان پارك 
 )سهامی خاص(

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/08/10 10320817739

مهندسین مشاور کاوشگران بهره وري و مدیریت ناب پویاي 
 )با مسئولیت محدود(پارس 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/07/22 10320757686

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/08/10 10102482321 )سهامی خاص(مهندسین مشاور هم اندیشان صنعت 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/06/02 10860794480 )سهامی خاص(مهندسین مشاورسبز آب اروند 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10260327096 )سهامی خاص(پیام مشرق  مهندسی ارتباطات
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 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10260329240 )سهامی خاص(مهندسی ارتباطی پیام پرداز 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/03/31 10320755494 )مسئولیت محدود(مهندسی پزشکی صبا تجهیز سبالن

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان یک سال 1393/01/23 10101579888 )مسئولیت محدود(مهندسی پژوهشی تجهیزات سازان پیشتاز 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1392/11/20 10320779220 )سهامی خاص(مهندسی توان پژوهان فناور پاسارگاد 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/11/18 10860117460 )سهامی خاص(صنعت ایساتیس مهندسی درخشان 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/04/14 10102188560 )سهامی خاص(مهندسی رسا موج آسیا 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان سالدو  1393/04/14 10260055523 )با مسئولیت محدود(مهندسی سازگان ارتباط پویا 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10260556374 )سهامی خاص(مهندسی سطح سوین پالسما 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1392/12/17 10103725851 )سهامی خاص(مهندسی سگال پردازش پارت 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/02/17 10101765654 )سهامی خاص(فرزانمهندسی سیستم هاي ناظر 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10840108480 )سهامی خاص(مهندسی شاهراه فناوري قرن 

 کاالخدمت دانش بنیانتولید کننده  دو سال 1393/11/18 10102628069 )سهامی خاص(مهندسی فرینه فناور 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10102013646 )با مسئولیت محدود(مهندسی کاوش اندیشان سپهر 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10380551774 )سهامی خاص(مهندسی ماشین هاي دوار خاور طوس 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10720308167 )سهامی خاص(مهندسی مبتکران دانش آتین 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10530255829 )سهامی خاص(مهندسی و پژوهشی مهندسی امواج آبی 

 کاالخدمت دانش بنیانتولید کننده  دو سال 1392/09/30 10103927670 )سهامی خاص(مهندسی و ساخت بیتابرین 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/03/03 10102253953 )با مسئولیت محدود(مهندسین رسانش انرژي نوین 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10102264467 )مسئولیت محدود(مهندسین مشاور انرژي نو اندیش 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10960002372 )سهامی خاص(لیان راگ مهندسین مشاور جوشکاري 
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 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10530410852 )سهامی خاص(مهندسین مشاور رادمان صنعت نصر 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1392/12/17 10861158825 )سهامی خاص(مهندسین مشاور علوم و فناوري نانو مواد پارس 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 14003752845 )سهامی خاص(مواد ساخت آزما ویستا

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/03/10 10104080325 )با مسئولیت محدود(موج  نما افق 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 14000026065 )سهامی خاص(موج بتن نوین اسپادانا 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/01/23 10102768916 )مسئولیت محدود(موج پژوهش آزما 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/07/08 10103515402 )سهامی خاص(موج فناوري هوشمند 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/07/22 10320837100 ماندگارموسسه آفرین رسانه 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/07/22 10100535901 موسسه بنیان دانش پژوهان

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/07/22 10320445393 موسسه پرتو دانش آسمان

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/07/22 10320564189 موسسه پرورش تفکر خالق

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/03/10 10320269695 موسسه پژوهشی سامانه هاي انرژي فکور

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 10320765110 موسسه پویا نما کفشدوزك

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/06/02 10100464610 )توان(موسسه تحقیقاتی و آموزشی نور 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10320224450 موسسه توسعه علوم وفنون حیات

 نوپادانش بنیان  یک سال 1393/09/15 10590047280 موسسه شمیم اشراق اندیشه

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 14003955739 موسسه علم و فناوري یوتاب هوشینه

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10320690322 موسسه فن آوریهاي الگوي زیستی امید

 نوپادانش بنیان  یک سال 1393/12/16 10320490203 موسسه گروه پژوهشی انتقال سامانه هاي زیست مولکولی

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/12/16 10861941825 )سهامی خاص(میم دارو
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 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10530429515 ) سهامی خاص(میعاد فن پویا صنعت 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10420334787 )مسئولیت محدود(ناب اندیش صنعت اعصار 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/06/17 10780148508 )سهامی خاص(نام آوران به کوش ویستا 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/17 10840440058 )خاص سهامی(نانو آبکار ایساتیس 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 10320410454 )بامسئولیت محدود(نانو بسپار آیتک

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10320500933 )با مسئولیت محدود(نانو بسپار فکور 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/11/18 10260516794 )خاص سهامی(نانو پارس اسپادانا 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/17 10840427872 )سهامی خاص(نانو پویان منسوج زاگرس 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/02 10260572652 )سهامی خاص(نانو تارپاك 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 10320604437 )سهامی خاص(نانو دارو پژوهان پردیس 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/04/24 10570020130 )با مسئولیت محدود(نانو دانش کاسپین 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/03/31 10320708855 )مسئولیت محدود(نانو زیست آرایه

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10260685865 )سهامی خاص(نانو ساختار مهر آسا

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/12/16 10103342113 )بامسئولیت محدود(نانو سیستم پارس

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 14000065271 )مسئولیت محدود(نانو شرق ابزار طوس 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/02 14003929004 )با مسئولیت محدود(نانو شیمی یاخته 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 10260643924 )سهامی خاص(نانو فراز سپاهان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 14004461980 )سهامی خاص(نانو فن آوري رادین

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/06/17 10320811144 )سهامی خاص(نانو فناوران خاور 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/17 10320679199 )سهامی خاص(نانو فناوران داروئی الوند 
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 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 14003731748 )خاصسهامی (نانو فناوري الماس سیاه 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 14004126399 )بامسئولیت محدود( نانو گسترافق پارسیان

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/03/10 10320777856 )با مسئولیت محدود(نانو مبنا ایران

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10480133451 )با مسئولیت محدود(نانو نافذ پیشرو کویر 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10260565817 )سهامی خاص(صنعت پرشیا نانو واحد 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10720303747 )مسئولیت محدود(نانوشیمی سبز 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/07/08 14004221713 )بامسئولیت محدود(نبض آزما الکترونیک 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/25 10104030964 )سهامی خاص(نبید داروي ایرانیان 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/10/06 10530416444 )سهامی خاص(نخبگان صنعت پارس 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 14003054180 )با مسئولیت محدود(نداي سالمت خاك 

 شرکتهاي صنعتی دو سال 1393/11/18 10101169723 )با مسئولیت محدود( نرم افزار سخت افزار ایران

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/10/27 10862138038 )مسئولیت محدودبا (نرم افزاري ترز رایان افزار 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/04/14 10102781714 )سهامی خاص(نرم افزاري امن پرداز 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/17 10320863075 )سهامی خاص(نستوه صنعت پارسیان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 10530449489 )سهامی خاص(ستاره پرشین  نسیم

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10860934336 )سهامی خاص(نسیم کارورزي ایرانیان 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10660180026 )سهامی خاص(نشا کاشت زاگرس

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/09/03 10102190914 )سهامی خاص(نصیر موج گسترش  

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/04/24 14003352571 )سهامی خاص( نفت آزما پژوه 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 14004580455 )سهامی خاص(نفس یار طب
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 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 10320433549 )با مسئولیت محدود(نقش رنگ پایا پوشش 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/09/15 14004265388 )سهامی خاص(نکو پژوهش اروند 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/06/17 10101915732 )خاصسهامی (نگرش رایانه پویا 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10260689738 )سهامی خاص(نگین بذر دانش

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10103060000 )سهامی خاص( نگین فن آور شریف 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10103275814 )خاصسهامی ( نگین گستران محاسب

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/27 14004401639 )با مسئولیت محدود(نما نو سیستم آذر هوش 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/08/10 10104090431 )سهامی خاص(نهال گستر رویان 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/06/25 10380400210 )سهامی خاص(آسیا  نهامین پردازان

 دانش بنیان نوپا یک سال 1394/02/05 10320680064 )بامسئولیت محدود(نو ایده اندیشان ماشین سازي حسینی 

 نوپادانش بنیان  یک سال 1393/12/16 10320392188 )سهامی خاص(نو آوران دارویی کیمیا

 شرکتهاي صنعتی دو سال 1393/11/18 10320845857 )سهامی خاص(نو آوران فن آوازه

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/07/08 10103949517 )بامسئولیت محدود(نو آوران کیمیا کاوش 

 نوپادانش بنیان  یک سال 1393/07/22 10320888858 )سهامی خاص(نو پژوهان فلزات شریف 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/09/15 10320600467 )مسئولیت محدود(نو تک فار  

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/03/03 10102629999 )سهامی خاص(نوآوران ارتباطات امید 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 14004475708 )بامسئولیت محدود(نوآوران زیست بنیان آویسا 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10720185909 )مسئولیت محدود(نوآوران سبز فردا 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 14003307043 )سهامی خاص(نوآوران شهولی خوزستان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/07/08 14003785081 )بامسئولیت محدود(نوآوران صنعت سیلک 
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 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/10/06 10860239000 )سهامی خاص(نوآوران مدبر صنعت 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10320367155 ) مسئولیت محدود(نوآوران نگین ارژن 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10960025997 )سهامی خاص(نوآوران هزاره دانش 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/27 14003989040 )سهامی خاص(نوآوران هفتواد جوان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/27 10610115738 )با مسئولیت محدود(نوآوران هوش ابزار 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1392/09/30 10103280721 )سهامی خاص(نوآوري زیستی گویا 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/04/24 10102804468 )مسئولیت محدود(نور صنعت فردوس 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/02 10260694134 )سهامی خاص(نور گستران پویا اندیشان راه ابریشم 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/05/18 10320326118 )سهامی خاص(موج شریف نورا

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/09/15 10320802763 )سهامی خاص(نورسان انرژي آریا 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 14004323010 )بامسئولیت محدود(نوید زیست فناوري طبیعت و سالمت

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 10630190392 )بامسئولیت محدود(نوین اندیشان پارسیان کویرکارمانیا 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 10380562877 )سهامی خاص(نوین پارسیان پاژند هما

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/25 14004000628 )با مسئولیت محدود(نوین پردازان تدبیر آسایش

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/07/22 14004091940 )با مسئولیت محدود(نوین پژوهشگران بهداشت آینده 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/03/31 14003904000 )با مسئولیت محدود(نوین داروي زیست فن آور هراز

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/07/08 10103250601 )بامسئولیت محدود(نوین طیف پرتو گستر 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1394/02/05 14003145919 )بامسئولیت محدود(نوین فناوران سبز درکا 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/03/31 10200434622 )خاص سهامی(نوین ابتکار سهند

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10860005870 )سهامی خاص(نوین اندیشان تابان کوثر 
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 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10820106995 )مسئولیت محدود(نوین اندیشه بصیر پردازش 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 14004055342 )سهامی خاص(بنیان آرن نوین 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/02/17 10862039106 )سهامی خاص(نیان الکترونیک 

 دانش بنیانتولید کننده کاالخدمت  دو سال 1393/12/16 10380254920 )سهامی خاص(نیرونمادخراسان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/07/08 10200388637 )بامسئولیت محدود(نیک اندیشه آفرینان میهن 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/17 10660171208 )سهامی خاص(نیکان اکسیر باختر 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/17 10320256738 )سهامی خاص(نیکان طب کیمیا 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10860088048 )سهامی خاص(پارس یزد  نیرو

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/03/31 10102751759 )سهامی خاص(نیمه هادي سینا

 دانش بنیان نوپا یک سال 1392/11/20 10320214888 )مسئولیت محدود(هادي نور ابتکار 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 14004172140 )بامسئولیت محدود(موتور آریاهخامنش 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1392/09/02 10103575982 )سهامی خاص(هدایت دقیق سامانه 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/03/31 10197000014 )مسئولیت محدود(هزاره سوم علوم ملل

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/11/18 10320713120 )بامسئولیت محدود(افزایی فناوري هاي همگرا هم 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/17 10862027887 )با مسئولیت محدود(هما صنعت اکباتان 

 کننده کاالخدمت دانش بنیانتولید  دو سال 1392/09/02 10861558265 )سهامی خاص(همانند ساز بافت کیش 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/08/10 10101639092 )سهامی خاص(همراه پوشش 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10460116689 )سهامی خاص(همراه گسترزرین آفاق 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/06 14002566830 )محدودبا مسئولیت ( همراه نرم افزار ایده پردازان آموزش

 شرکتهاي صنعتی دو سال 1393/10/06 10102702854 )سهامی خاص(همکاران سامانه هاي ارتبا طی پارس
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 شرکتهاي صنعتی دو سال 1393/11/18 10101212701 )سهامی عام(همکاران سیستم

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/02/06 10320155044 )با مسئولیت محدود(همکاران رایا ویر اندیش 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/09/03 10380242125 )سهامی خاص(همگر طوس 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/12/16 10101325553 )سهامی خاص(همیان فن

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 10320687075 )سهامی خاص(هوا فناور پارس

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1392/11/20 10101189190 )سهامی خاص(هوافضائی درنا 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 10630174933 )سهامی خاص(هورمزددارو مهربان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 14003105847 )بامسئولیت محدود(هوشمان پویش ناب

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/07/08 10260672357 )سهامی خاص(هوشمند پرداز آیریک 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/27 14004097644 )سهامی خاص(هوشمند پرداز سینا فراز 

 نوپادانش بنیان  یک سال 1393/10/06 10320808087 )سهامی خاص(هوشمند سازان جهان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10530513389 )بامسئولیت محدود(هوشمند سازان سیستم نوین فارس 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/08/10 10200451249 )سهامی خاص(هوشمند سامانگان قدر هدي 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10820089950 )سهامی خاص(هوشمندسازان بیسیم غرب 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10380403967 )سهامی خاص(هوشمندسازان شرق 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/07/08 10102509518 )سهامی خاص(هوشمندنمایه افراز 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/02 10610110047 )با مسئولیت محدود(هوشیار فن کردستان 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/07/08 14004125588 )سهامی خاص(هوم ایمن زیست فناور 

  واپایش بهره برداري کیفیت برق ویونا امیر کبیر
 )سهامی خاص( 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/27 14004384990



 21/02/94تاریخ به روز رسانی               :قانون ها و موسسات مشمول استفاده از مزایاي  فهرست شرکت

 
 
 
 
 

 

، منوط به استعالم دستگاه اجرا کننده ها و اختراعات سازي نوآوري بنیان و تجاري ها و مؤسسات دانش قانون حمایت از شرکتهاي  استفاده از هرگونه حمایت*
در صورتی که  و باشد ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا و تایید آن از سوي این دبیرخانه می ص شرکتحمایت از دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تشخی

  .هاي تایید شده حمایت نماید بر طبق قانون و مقررات مربوط مسئول خواهد بود بدون هماهنگی با دبیرخانه کارگروه، از شرکت
مطابق دستورالعمل اجرایی آن نوع حمایت که به صورت تفصیلی به تصویب کارگروه ارزیابی و تشخیص  ،هاي قانون حمایتاجرایهر کدام از الزم است *

  .بنیان و نظارت بر اجرا و سایر مراجع ذیربط قانونی رسیده است، باشد ها و موسسات دانش شرکت
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خدمات / نام کامل هاي تولیدکننده کاال
 )به ترتیب حروف الفبا(بنیان  دانش

 شناسه ملی
  تاریخ تایید
 کارگروه

  مدت زمان 
استفاده از 

مزایاي 
 قانون

 وضعیت تایید شرکت

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10480017561 )سهامی خاص(واثق فورج 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/01/23 10104021070 )مسئولیت محدود(واریان دارو پژوه 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/03/31 10320606234 )مسئولیت محدود(واکسن فناور پارس

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10260655589 )خاص سهامی(واکنش صنعت پارت 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/06/17 10840439786 )سهامی خاص(وب پردازان نوین پارسی جو 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10840423864 )سهامی خاص(وب سامان کویر یزد 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/02/17 10420336230 ) مسئولیت محدود(وثوق عمید گستران 

 شرکتهاي نوپا پارك علم و فناوري  یک سال 1393/02/17 10780143940 ) سهامی خاص(ورزا رام پارس 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/04/24 14003803742 )سهامی خاص(ورکان تمیز سازه 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/11/18 10320680974 )بامسئولیت محدود(وندا راد سامانه

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10360063380 )بامسئولیت محدود(ویدا پرداز پارس

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/10/27 14004121829 )با مسئولیت محدود(ویرا افزار آدان 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/06/02 10320485106 )سهامی خاص(ویرا تک شریف 

 تولیدکننده پارك علم وفناوري یک سال 1393/02/17 10860144627 )سهامی خاص(ویستا الکترونیک  

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/04/14 14003533709 )با مسئولیت محدود(ویستا ژن آنزیم 

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/07/08 10101903907 )سهامی خاص(یاس دارو 

 دانش بنیان نوپا یک سال 1393/12/16 10260703859 )بامسئولیت محدود( یاسین پژوه پارسیان ابتکار

 تولید کننده کاالخدمت دانش بنیان دو سال 1393/02/17 10102322045 )بامسئولیت محدود(یکتابهینه توان 

 بنیانتولید کننده کاالخدمت دانش  دو سال 1393/02/17 10860851317 )سهامی خاص(یکتاپردازان ویرا سراي جنوب 

 




